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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

 

To παρόν τεύχος αποτελεί τη Μελέτη “οργάνωσης της τοπικής οικονομίας της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Πολιτιστική Διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού”, με στόχο την εξέλιξη, ανάδειξη και καθιέρωσή της στην εγχώρια και 

διεθνή τουριστική αγορά. 

Η μελέτη ανατέθηκε στην ΕΤΑΜ ΑΕ από το Σωματείο Διάζωμα και περιλαμβάνει τις 

εξής θεματικές ενότητες:  

1. Συνοπτική αποτύπωση της σημασίας των πολιτιστικών διαδρομών στην τοπική 

ανάπτυξη.   

2. Περιγραφή της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού και των πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών και εν γένει τουριστικών πόρων. 

3. Εντοπισμό ωφελούμενων κλάδων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα 

ενταχθούν στη Διαδρομή. 

4. Εντοπισμό πιθανών συμμετεχόντων στη Διαδρομή.  

5. Εντοπισμό επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά προϊόντα ανά κλάδο παραγωγής 

για συμμετοχή στην Πολιτιστική Διαδρομή.  

6. Διερεύνηση ενδιαφέροντος και εξασφάλιση της συμμετοχής επιχειρήσεων και 

φορέων στην Πολιτιστική Διαδρομή.  

7. Μεθοδολογία ανάπτυξης του συνεργατικού σχηματισμού.  

8. Πρόταση της μορφής που θα λάβει η συνεργασία των επιχειρήσεων – Τοπικό 

Σύμφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ). 

9. Θέσπιση των κανόνων ποιότητας – κριτηρίων για την ένταξη επιχειρήσεων στο 

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. 

10. Περιγραφή του Συστήματος διαπίστωσης της ποιότητας και συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων για ένταξη στο Σύμφωνο και διατήρησης της συμμετοχής τους.   

11. Πρόταση του Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής και του Τοπικού 

Συμφώνου.  

12. Προτεινόμενη νομική μορφή Τοπικού Συμφώνου.  

13. Αδρομερής πρόταση των κατευθύνσεων στις οποίες πρέπει να στοχεύσουν οι 

κρατικές ενισχύσεις από το ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ και άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ για ΜΜΕ.   

14. Υπόδειγμα Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.  
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1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ &  
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

 

 

 

1.1 Εισαγωγικό πλαίσιο για τις πολιτιστικές διαδρομές  

Το τουριστικό προϊόν είναι σύνθετο και ευμετάβλητο και η διαμόρφωσή του 

στηρίζεται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των τουριστών που μεταβάλλονται διαρκώς. 

Στο μοντέλο του ήλιου και της θάλασσας (μαζικός τουρισμός) που για πολλά χρόνια 

αποτέλεσε τη μοναδική μορφή τουρισμού, έρχονται πλέον να προστεθούν νέες τάσεις 

και νέα τουριστικά προϊόντα όπως ο τουρισμός εμπειριών, ο πολιτιστικός τουρισμός, 

κ.α..   

Οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις είναι αυτές που κάνουν τα ταξίδια μοναδικά και 

ανεκτίμητα. O σημερινός ταξιδιώτης αναζητά τις εμπειρίες περισσότερο από τις 

παροχές και τις ανέσεις, περισσότερο από τα κλασσικά αξιοθέατα και την ψυχαγωγία, 

περισσότερο από όλα αυτά που “πρέπει να δει” όπως καταγράφονται στους 

τουριστικούς οδηγούς και τις φωτογραφίες που θα φέρει πίσω μαζί του. Οι 

πραγματικές εμπειρίες ζωής είναι αυτές που δημιουργούν στους ανθρώπους την 

ανάγκη να ταξιδέψουν. 

Ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά να γνωρίσει πραγματικά ένα τόπο, να δει τις εικόνες, 

να ακούσει τους ήχους, να απολαύσει τις γεύσεις και τις μυρωδιές, να αισθανθεί την 

ατμόσφαιρα, να νοιώσει και να βιώσει κάθε τοπικό και αληθινό. 

Μέσα από μοναδικές, αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες, μέσα από την επαφή του με 

την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη λαογραφία, ο επισκέπτης επιδιώκει 

να ζήσει εμπειρίες από την ουσιαστική συμμετοχή με όλες τις αισθήσεις του και όχι 

μέσα από την αποστασιοποιημένη παρατήρηση ενός τόπου. 

Οι πολιτιστικές διαδρομές ως ολοκληρωμένο και σύνθετο τουριστικό προϊόν (εργαλείο 

ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού) επιτρέπουν την με βιωματικό τρόπο εξερεύνηση 

ενός τουριστικού προορισμού εμπεριέχοντας ένα πλούσιο και πολυδιάστατο 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά σε σημαντικά πολιτιστικά 

μνημεία, αλλά και σε ελκυστικά ερεθίσματα για τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών 

εξασφαλίζοντας μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Εν τέλει, οι πολιτιστικές διαδρομές 

επιτυγχάνουν τη μετάβαση από τον πολιτιστικό τουρισμό της πληροφόρησης στον 
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πολιτιστικό τουρισμό της εμπειρίας που αποτελεί και τη νέα τάση, όπως προείπαμε, 

στην τουριστική ζήτηση. 

Μάλιστα, κατά τους Gilmore & Pine, η εμπειρία σε αντιδιαστολή με την υπηρεσία είναι 

μια προσωπική, βιωματική, ιδιαίτερα ισχυρή σχέση, που βασίζεται στο συναίσθημα, 

εντυπώνεται στη μνήμη και αναπτύσσεται μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Το μοντέλο 

ανάπτυξης εμπειριών έχει άμεση εφαρμογή στην τουριστική βιομηχανία, σε σύνδεση 

και με την πολιτιστική διαχείριση.  

Έτσι, ο συνδυασμός μνημείων πολιτισμού και αξιοθέατων της φύσης, ποιοτικών 

τουριστικών υπηρεσιών και συμμετοχής των επισκεπτών σε δρώμενα διαμορφώνουν 

ένα επώνυμο (branded) τουριστικό προϊόν, αυτό των πολιτιστικών διαδρομών.    

Η λογική των πολιτιστικών διαδρομών είναι ότι μέσω της οργάνωσης ενός θεματικού 

προορισμού προσελκύουμε επισκέπτες, «ανοίγουμε» δηλαδή τους χώρους με 

οργανωμένο τρόπο στον τουρισμό που είναι ο κύριος τομέας όσον αφορά στην 

αναγνώριση των πολιτιστικών πόρων, τη διάδοση της αξίας τους και την εξασφάλιση 

όχι μόνο εσόδων για την προστασία και διατήρησή τους στο μέλλον, αλλά και 

σημαντικών εσόδων στην τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο της διαδρομής συνδέεται 

άρρηκτα ο τουρισμός με την τοπική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

(αγροδιατροφικά προϊόντα, προϊόντα χειροτεχνίας,  πολιτιστική παραγωγή, δρώμενα, 

κ.α.).    

Άλλωστε, για να είναι επιτυχημένη μια πολιτιστική διαδρομή πέραν των αξιοθέατων 

και των υποδομών σύνδεσης των διάφορων σημείων απαιτούνται και επιχειρήσεις 

που προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες καταστώντας την πιο «ενεργή», 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική.  

Συνοψίζοντας, μια πολιτιστική διαδρομή στοχεύσει :  

 να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή από όπου διέρχεται 

 να δημιουργήσει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς προϊόντων και 

υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή 

 να μοχλεύει νέες επενδύσεις 

 να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο 

 να προσφέρει νέες εμπειρίες 

 να φέρει σε επαφή και να δικτυώσει επιχειρήσεις και φορείς  
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Συνεπώς μια πολιτιστική διαδρομή οφείλει να αποτελεί ταυτόχρονα ένα πλήρως 

λειτουργικό και ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Ο επισκέπτης της διαδρομής θέλει 

να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις του: να γνωρίσει την ιστορία του τόπου και τον 

πολιτισμό, να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα, να συμμετάσχει σε διάφορες 

δραστηριότητες (π.χ. παραδοσιακοί χοροί, μαθήματα μαγειρικής), να κάνει αγορές, να 

παρακολουθήσει τοπικά πολιτιστικά δρώμενα, κ.α. Πρέπει κατά συνέπεια να 

διαμορφωθεί ένα σύνθετο και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Τελικός στόχος είναι 

να προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να μετατρέψει την επίσκεψή του σε μια 

δημιουργική εμπειρία η οποία θα είναι ξεχωριστή, πρωτότυπη ενδεχομένως μα 

προπάντων πλούσια σε περιεχόμενο και ευχάριστη.  

Σύμφωνα άλλωστε και με τους Poria et al. (2003) o πολιτιστικός τουρισμός (μέρος του 

οποίου αποτελούν οι πολιτιστικές διαδρομές) έχει ως πυρήνα την πραγματική σχέση 

χώρου και ατόμου. Το άτομο επισκέπτεται το χώρο όχι απλώς για να δει, αλλά για να 

συμμετάσχει, να εκπαιδευτεί και κυρίως να νιώσει.  

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι μια πολιτιστική διαδρομή για να είναι επιτυχημένη 

προϋποθέτει τη συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων που θα συνεργαστούν, θα 

συμφωνήσουν και θα υιοθετήσουν το όλο εγχείρημα, προϋποθέτει δηλαδή 

αποτελεσματικές συνέργειες.  

Έχει άλλωστε αποδειχθεί ότι οι πολιτιστικές διαδρομές δημιουργούν μια 

ενδιαφέρουσα αλυσίδα αξίας επί της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα, καθώς 

υπάρχει μια κρίσιμη μάζα εμπλεκομένων που εργάζονται σε μικρό (όχι πάντα) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Προϋποθέσεις επιτυχίας 
μιας πολιτιστικής διαδρομής 

 
 Αξιοθέατα και συναφείς υποδομές: 

μνημεία, μουσεία, χώροι περιήγησης και 
υποδομές υποστήριξης αυτών 
προσπελάσιμες και συντηρημένες.  
 
 

 Υποδομές σύνδεσης επιμέρους σημείων 
& περιήγησης: οδικό δίκτυο, 
ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι, κ.α. 
 

 Επιχειρήσεις που προσφέρουν ποιοτικές 
υπηρεσίες και προϊόντα, εμπλουτίζονται 
με νέες υπηρεσίες και συμμετέχουν σε 
δίκτυο για τη διαχείριση της διαδρομής. 
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γεωγραφικό χώρο και μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά 

πλεονεκτήματα και οφέλη.  

 

Από τις διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες που κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί, 

αλλά και από τα ευρήματα της μελέτης Impact of European culture routes on SMEs’ 

innovation and competitiveness (2010), κατέστη σαφές ότι οι πολιτιστικές διαδρομές 

συμβάλλουν πράγματι θετικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα στην 

ενίσχυση  της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Ειδικότερα ο ΟΟΣΑ 

αναφέρει ότι η μελέτη των διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζει τις 

δυνατότητες για δημιουργία επιχειρήσεων, δημιουργία συστάδων και δικτύων και 

ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού1.      

 

1.2 Η πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού 

Στην περιφερειακή στρατηγική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφεται 

και αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη αναστροφής του αρνητικού κλίματος που 

δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση και η δυνατότητα εκκίνησης ενός νέου 

προτύπου ανάπτυξης που θα στοχεύει στην «ενδογενή - αυτοτροφοδοτούμενη» 

ανάπτυξη και θα βασίζεται στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου μέσω 

της αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων πόρων και υποδομών.  

Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης συνδέεται με την ενίσχυση μεν των υφιστάμενων 

παραγωγικών δομών, αλλά και με την ταυτόχρονη δημιουργία προϋποθέσεων και 

δυνατοτήτων αύξησης της προστιθέμενης αξίας και συνέργειας των επιμέρους 

παραγωγικών τομέων. Ειδικά ο τουρισμός, αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα της 

περιφερειακής οικονομίας με στόχο την αειφόρο και ποιοτική ανάπτυξη και μάλιστα, 

για το δίπολο τουρισμός - πολιτισμός η στρατηγική εστιάζει στο μετασχηματισμό της 

Περιφέρειας σε «τουριστικό προορισμό αριστείας».  

                                                           
1 OECD Tourism papers 2015/01. A review of Effective Policies for Tourism Growth.  

Πολιτιστικές 
αξίες  

Πολιτιστικές 
διαδρομές  

Τουριστική  
ανάπτυξη 
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Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία με τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ανθρωπολογικά 

χαρακτηριστικά καθιστούν την Περιφέρεια ΑΜΘ δυναμικό και αναπτυσσόμενο 

τουριστικό προορισμό.   

Ειδικότερα, υπό την οπτική σύνδεσης τουρισμού – πολιτισμού διαπιστώνεται ότι με το 

μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα και την ιδιαίτερη ταυτότητα που διαθέτει η Περιφέρεια 

μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό πολιτιστικό και τουριστικό πόλο μέσα από την 

ανάδειξη ιστορικών τόπων, μνημείων και άλλων υλικών και άυλων στοιχείων του 

πολιτισμού με οργανωμένο τρόπο και σχεδιασμό, αλλά και με τη συνεργασία του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  

Μάλιστα, ο ανεξάντλητος πλούτος φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας 

(εθνικά πάρκα, φημισμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία βυζαντινής, μεσαιωνικής και 

οθωμανικής περιόδου, πλούσια άυλη πολιτιστική κληρονομιά, κ.α.) προδιαγράφει  

βάσιμες προοπτικές, ώστε ο κλάδος του πολιτιστικού τουρισμού όχι απλώς να 

αποτελέσει συμπληρωματικό εισόδημα, αλλά να αναδειχθεί σε κύριο και βασικό 

πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το τρίπτυχο ΦΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΣ ορίζεται 

ως ο πυρήνας της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας, ενώ ο πολιτιστικός 

τουρισμός είναι αυτός που θα σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο ανάπτυξης για την 

Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ένα 40% της τουριστικής 

ζήτησης αφορά σε πολιτιστικό τουρισμό και 1 στους 4 τουρίστες γενικού 

ενδιαφέροντος επισκέπτονται πολιτιστικά αξιοθέατα ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 

κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ταυτόχρονα, ο τουρίστας που ενδιαφέρεται για 

πολιτισμό έρχεται κυρίως εκτός περιόδου αιχμής, είναι περισσότερο μορφωμένος και 

δαπανά περισσότερα χρήματα, απαιτεί υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου, αποτελεί 

επαναλαμβανόμενο επισκέπτη εφόσον ικανοποιηθούν οι ανάγκες και προσδοκίες του 

και εν τέλει, μετατρέπεται στον καλύτερο πρεσβευτή – διαφημιστή του προορισμού. 

Ωστόσο, χρειάζεται και απαιτεί σωστή πληροφόρηση και προπάντων προϊόντα 

υψηλής ποιότητας.  

Από τα προηγούμενα διαπιστώνεται ότι ο πολιτιστικός τουρισμός συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στην επιμήκυνση της περιόδου και στην αύξηση των εσόδων των 

επιχειρήσεων και εν γένει της τόνωσης της τοπικής οικονομίας.  
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Στο πλαίσιο των παραπάνω και δεδομένου ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει να επιδείξει 

σημαντικής σημασίας και σπουδαιότητας πολιτιστικούς και άλλους πόρους και σε 

συνδυασμό με τη (σε γενικές γραμμές) διάταξη των πόρων κατά μήκος της αρχαίας 

Εγνατίας Οδού, η ΕΥΔ Περιφέρεια ΑΜΘ επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας στην κατεύθυνση 

των σύγχρονων τουριστικών τάσεων μέσα από την ανάδειξη, δικτύωση, προστασία 

και προβολή των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της κατάρτισε σχέδιο 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού 

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. Μάλιστα, η πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας 

Οδού υιοθετείται ως ο βασικός άξονας της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και 

αφορά στο Ίχνος της Αρχαίας Εγνατίας Οδού, ως νοητή γραμμή στην οποία 

οργανώνεται ανά περιόδους το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα της ΑΜΘ.  

Η πολιτιστική διαδρομή «VIA EGNATIA» θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους της 

Περιφέρειας όλων των εποχών : προϊστορικής, κλασσικής αρχαιότητας, Ρωμαϊκής, 

Βυζαντινής, Οθωμανικής και της νεότερης. H Σαμοθράκη των μεγάλων Θεών και της 

παγκοσμιοποιημένης Νίκης, ο τύμβος της Δοξιπάρας με τις άμαξες, η Ζώνη, τα Άβδηρα, 

η Μαρώνεια, οι Φιλίπποι και η Θάσος με τα αρχαία Θέατρα, οι ρωμαϊκές πόλεις 

Μαξιμιανούπολη, Τραϊανούπολη και Πλωτινούπολη, η Βυζαντινή και Οθωμανική 

πρωτεύουσα Διδυμότειχο, η Βυζαντινή Παναγία της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, τα 

οθωμανικά τεμένη σε Διδυμότειχο (Βαγιαζήτ), Κομοτηνή και Ξάνθη, η κατοικία του 

Μωχάμετ Άλη, το Κάστρο και το Υδραγωγείο της Καβάλας, οι παλιές πόλεις Σουφλίου, 

Ξάνθης και Καβάλας, αποτελούν προορισμούς τεράστιου ενδιαφέροντος, και μάλιστα 

στην ευνοϊκή συγκυρία των αποκαλύψεων του τάφου της Αμφίπολης στα όρια της 

Περιφέρειας. Η σχεδόν ταύτιση αρχαίας και σύγχρονης Εγνατίας μπορεί να δώσει 

καινοτόμες προτάσεις σε συνδυασμό με την τεχνολογία της ψηφιακής επικοινωνίας 
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και απεικόνισης για συνεχή ιστορική ενημέρωση των ταξιδιωτών που θα διανύουν τον 

αρχαιότερο οδικό άξονα με την ιστορική σημασία των τόπων της διαδρομής, των 

ιστορικών προσώπων και των μύθων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την Εγνατία διέσχισε 

ο Απόστολος Παύλος κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό και από αυτήν περνούσαν από 

τον 11ο έως τον 13ο αιώνα οι Σταυροφόροι.  

 

Η διαδρομή οργανώνεται από πόλους, κόμβους, άξονες και επιμέρους διαδρομές, ήτοι: 

(α) Οι πόλοι περιλαμβάνουν σύνολα μνημείων, υποδομών πολιτιστικού ή τουριστικού 

ενδιαφέροντος με μια γεωγραφική συγκέντρωση – συνάφεια. Οι πόλοι αν και 

προσδιορίζονται από το πολιτιστικό τους ενδιαφέρον, δεν περιλαμβάνουν μόνο 

πολιτιστικά στοιχεία, άλλα και οποιαδήποτε άλλη υποδομή ή υπηρεσία μπορεί να 

συμμετέχει στην "αλυσίδα αξίας" του τουρισμού της περιοχής. 

Ως πόλοι της διαδρομής ορίζονται:  

Οι Φίλιπποι : Αποτελούν πρωτεύοντα πόλο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην ΑΜΘ.  

Κέντρα ενδιαφέροντος αποτελούν τόσο ο Αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, όσο 

και η πεδιάδα στην οποία έλαβε χώρα η ιστορική μάχη.  Ο αρχαιολογικός Χώρος 

περιλαμβάνει  το αρχαίο θέατρο Φιλίππων (όπου κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται το 

ομώνυμο Φεστιβάλ),το Forum και την εμπορική αγορά, την παλαίστρα, τις νησίδες με 

ιδιωτικές κατοικίες και τους παλαιοχριστιανικού ναούς. Για τη δημιουργία ενός 

πολυσύνθετου πόλου είναι ιδιαίτερα σκόπιμη η συνάρτηση των κοντινών 

πολιτιστικών – τουριστικών υποδομών και η ανάπτυξη δικτυώσεων περιήγησης. Ως 
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προς το αρχαιολογικό και ιστορικό περιεχόμενο, οι Φίλιπποι συμπληρώνονται και από 

άλλους αξιόλογους πόρους όπως το Βάφτισμα της Λυδίας και την Ακρόπολη του 

Κεφαλαρίου. Ως προς τους τουριστικούς – φυσιολατρικούς πόρους στην ευρύτερη 

περιοχή υπάρχουν τα ιαματικά λουτρά στον οικισμό των Κρηνίδων και το πάρκο των 

Πηγών Δοξάτου ως περιοχές περιήγησης - αναψυχής γύρω από τους Φιλίππους. Από 

πλευράς πολιτιστικών υπηρεσιών, το Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου αποτελεί το 

σημαντικότερο πολιτιστικό θεσμό της ΑΜΘ με συνεχή λειτουργία από το 1957. 

Η Δράμα : διαθέτει αξιοποιήσιμους αρχαιολογικούς χώρους (Ιερό Διονύσου και 

Ελληνιστικός τάφος οδού Τροίας, τμήματα Βυζαντινών τειχών στο ιστορικό κέντρο 

Δράμας, Αρχαία ακρόπολη στον Πλατανιά και Οχύρωση στον Αγγίτη) και ισχυρότατη 

παρουσία μνημείων ιστορικο-θρησκευτικού στοιχείου (Ναός Ταξιαρχών, ναός Αγίου 

Θεοδώρου, ναός Αγίας Σοφίας, Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Άγιος Δημήτριος στο 

Νευροκόπι και Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο, Τέμενος "Αράπ Τζαμί’ 

Δράμας). Διαθέτει πλήθως μουσείων (Αρχαιολογικό και Εκκλησιαστικό Μουσείο 

Δράμας, Στρατιωτικό Μουσείο Λίσσε, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστι και 

Λαογραφικό Μουσείο Πτελέα) και δύο παραδοσιακούς οικισμούς (Παγονερίου και του 

Περιθωρίου). 

Η Καβάλα : συγκεντρώνει έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό πολιτιστικών και ιστορικών 

μνημείων που είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη και τα οποία συνδέονται με όλες τις 

ιστορικές περιόδους. Ταυτόχρονα, μαζί με τις γειτονικές παράκτιες περιοχές η Καβάλα 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της ΑΜΘ. 

Διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικές πολιτιστικές υποδομές, οι σημαντικότερες από τις 

οποίες αξιοποιούν μνημειακούς χώρους της ύστερης Βυζαντινής και Οθωμανικής 

Περιόδου (Ιμαρέτ, Φρούριο, κτίρια Παλαιάς Πόλης), παλαιές προβιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (καπναποθήκες) και σημαντικά τοπόσημα (Φρούριο, Καμάρες). 

Η Θάσος : αποτελεί τον πλέον ώριμο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό στην 

ΑΜΘ και επιπλέον διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Η σύνδεσή της με την 

Εγνατία Οδό είναι έμμεση ωστόσο, ως περιοχή διαμονής των περισσοτέρων 

αλλοδαπών επισκεπτών θεωρείται ένα από τα πρωτεύοντα σημεία αφετηρίας για την 

εισαγωγή – εισροή τουριστών στην πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού. Κύρια 

στοιχεία της αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο, το αρχαίο Θέατρο Θάσου το οποίο 

λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτό των Φιλίππων (και το Φρούριο της Καβάλας) ως 
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υποδομή του Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου, καθώς και η αρχαία Πόλις και η Αγορά της 

Θάσου. 

Η Ξάνθη : συγκεντρώνει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα (με σημείο αναφοράς την 

παλιά πόλη) που συμπληρώνεται από τη λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

τόσο ως χώρου προαγωγής έρευνας και ανάπτυξης, όσο και ως μιας δομής που 

προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και σε μία ζώνη λίγων χιλιομέτρων από την Εγνατία 

Οδό εντοπίζονται μια σειρά από φρούρια και οχυρωματικές εγκαταστάσεις αρχαίων 

και ρωμαϊκών χρόνων με σημαντικότερα την ακρόπολη της Τοπείρου και το φρούριο 

των Φιλιών, όπως και ταφικοί τύμβοι της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου.  

Τα Άβδηρα : ο πόλος των Αβδήρων συγκροτείται από ένα σύνολο αρχαιολογικών 

χώρων που αναπτύσσονται στην παράκτια ζώνη ως το Πόρτο Λάγος και 

περιλαμβάνουν: τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων, τη Ρωμαϊκή Αγροικία του 

Μώλου, τον αρχαίο οικισμό του Πολύστυλου, την Αρχαϊκή Πόλη Αβδήρων, τον 

Αρχαιολογικό χώρο Πόρων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων. 

Η Κομοτηνή : πέρα από σημαντικές υποδομές (μουσεία) και μνημεία τοπόσημα τα 

οποία επικεντρώνονται στις πρόσφατες ιστορικές περιόδους (ύστερο Βυζάντιο), η 

Κομοτηνή αποτελεί σημαντικό κόμβο ως Διοικητικό Κέντρο της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το Εκκλησιαστικό Μουσείο που θεωρείται από τα 

παλιότερα οθωμανικά μνημεία της Θράκης. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τα βυζαντινά 

τείχη, άλλα και η σύγχρονη αγορά της πόλης. Η χωρική εγγύτητα των μνημείων αυτών 

προσδιορίζει μια ιδιαίτερη ταυτότητα διαπολιτισμικότητας που εκφράζει άριστα το 

ιστορικό πλαίσιο της Εγνατίας Οδού σε όλες τις περιόδους. 

Η Αλεξανδρούπολη : διαθέτει σημαντικές υποδομές (μεταφορικές, αστικές, 

ξενοδοχειακές) και γεωγραφική θέση που προσδίδει δυνατότητες για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων αστικού και παραθεριστικού τουρισμού. Η ανάπτυξη πολιτιστικών 

υποδομών όπως του αρχαιολογικού μουσείου Αλεξανδρούπολης πρέπει να συνδεθεί 

άμεσα με την ιστορία της Εγνατίας που προσεγγίζει την ακτογραμμή. Γύρω από την 

αρχαία Ζώνη (αποικία Σαμοθράκης 6ου π.Χ. αιώνα) υπάρχει σύνολο αρχαιολογικών 

χώρων με την αρχαία Σάλη (Μάκρη) που περιλαμβάνουν την αρχαία πόλη, Ιερά 

Απόλλωνα και Δήμητρας, «οικία των αμφορέων», Ακρόπολη, τα αρχαία λατομεία, Ιερό 

Πετρωτών, σωζόμενα τμήματα της Εγνατίας, αρχαιολογικός χώρος Μάκρης 
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(νεολιθικός οικισμός 6ης χιλιετίας π.Χ.). Δυτικά της Αλεξανδρούπολης (ανάμεσα στα 

Εθνικά Πάρκα Δέλτα Έβρου και Δαδιάς) βρίσκεται η Τραϊανούπολη που περιλαμβάνει 

τείχη αρχαίας πόλης και τα Χάνια - Λουτρά με σημαντικά υπολείμματα ρωμαϊκών και 

οθωμανικών λουτρών. 

Ο Βόρειος Έβρος (Διδυμότειχο – Σουφλί – Ορεστιάδα) : καθώς η Αρχαία Εγνατία Οδός 

εξέρχεται της ελληνικής επικράτειας, το Διδυμότειχο βρίσκεται πάνω σε μια σημαντική 

παράκαμψή της, η οποία οδηγούσε στην Αδριανούπολη. Περιλαμβάνει πολλά και 

σημαντικά μνημεία και αρχαιότητες μεταξύ των οποίων : τα κτίσματα και τα 

ψηφιδωτά της Πλωτινόπολης, σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες, οχυρωματικές 

εγκαταστάσεις (Πύλη Γέφυρας, Πύργος Βασιλοπούλας) και το Τέμενος Βαγιαζήτ, ένα 

από τα σπουδαιότερα οθωμανικά χτίσματα στην Ευρώπη. 

Η Σαμοθράκη : επιλέχθηκε ως πόλος της διαδρομής, καθώς πέρα από τις σημαντικές 

αρχαιότητες και τις ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές της διαθέτει μια δυναμική εικόνα που 

χαρακτηρίζεται από τη φήμη και το μύθο της Νίκης, των Μυστήριων των μεγάλων 

θεών και των Καβείρων.  

(β) Οι κόμβοι ταυτίζονται με τις περιοχές - τουριστικούς προορισμούς όπου διαμένουν 

οι τουρίστες στην ΑΜΘ, άλλα και με τα σημεία εισόδου τους στην Περιφέρεια 

(Συνοριακοί Σταθμοί, Αεροδρόμια). Περιλαμβάνουν επίσης τους κόμβους του οδικού 

δικτύου που αποτελούν τα σημεία σύνδεσης εσωτερικά. 

Ως κόμβοι της διαδρομής ορίζονται :  

 Οι πρωτεύοντες και δευτερεύοντες κόμβοι επί του αυτοκινητοδρόμου της 

Εγνατίας Οδού  

 Τα αεροδρόμια Χρυσούπολης και Αλεξανδρούπολης  

 Τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, Καβάλας (Παλαιό, Φίλιππος Β'), Θάσου και 

Σαμοθράκης  

 Οι ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί της ΑΜΘ που συνδέονται με ή δια της 

Εγνατίας Οδού και λειτουργούν ως κόμβοι κατά το υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ: 

- Τα αστικά κέντρα 

- Η περιοχή ανατολικά της Καβάλας έως τη Ν. Καρβάλη 

- Η περιοχή δυτικά της Καβάλας  

- Η περιοχή δυτικά της Αλεξανδρούπολης 

- Η νήσος Θάσος 
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(γ) Άξονες που αφορούν : 1) στο λειτουργικό άξονα που ταυτίζεται με το μεταφορικό 

δίκτυο, 2) στον εννοιολογικό άξονα που αφορά στο ίχνος της Αρχαίας Εγνατίας Οδού 

και 3) στις συνδέσεις, οδικές / μεταφορικές των εκτός της νέας Εγνατίας Οδού Πόλων 

με το λειτουργικό άξονα.  

(δ) Διαδρομές : γίνεται διάκριση διαδρομών κατά ιστορικές περιόδους με στόχο όχι τον 

περιορισμό του περιεχομένου, άλλα τη διάκρισή του για να είναι περισσότερο 

αποδοτική η διαχείρισή του 

 Η αρχαία και ελληνιστική διαδρομή 

 Η ρωμαϊκή και πρωτοχριστιανική διαδρομή 

 Η βυζαντινή διαδρομή 

 Η οθωμανική διαδρομή 

 

Χάρτης: Αρχαία και ελληνιστική διαδρομή 
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Χάρτης:  Ρωμαϊκή και Πρωτοχριστιανική διαδρομή 

 

 

Χάρτης:  Βυζαντινή Διαδρομή 
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Χάρτης: Οθωμανική Διαδρομή 

 

Οι παραπάνω Διαδρομές συμπληρώνονται με το δίκτυο της γης και της αμπέλου που 

ταυτίζεται με τις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Μακεδονίας, με το δίκτυο 

«Γη του μεταξιού» (περιοχή Σουφλίου) και το δίκτυο «Γη των καπνών». 
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Χάρτης: Δρόμοι Κρασιού Βορείου Ελλάδος 
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 Χάρτης:  Πολιτιστικές διαδρομές “Στο δρόμο του καπνού και του μεταξιού» 

 

Με την ανάπτυξη και λειτουργία της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού 

επιδιώκεται η παροχή ενός ελκυστικού, πολύπλευρου, ολοκληρωμένου, συνεκτικού 

και αφομοιώσιμου περιεχομένου προς τους χρήστες (τουρίστες, επισκέπτες, 

κατοίκους), το οποίο θα αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της 

Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να αυξάνει την ελκυστικότητά της ως 

τουριστικό προορισμό, να κάνει περισσότερο αναγνωρίσιμη την ταυτότητα και την 

εικόνα της διεθνώς και να λειτουργεί προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου. 

Πιο συγκεκριμένα, με την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού επιδιώκεται να :  

 δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα που να στηρίζεται στους 

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους  

 ενταχθούν οι τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο 

δίκτυο  

 δημιουργηθούν κόμβοι και επιμέρους πόλοι συνδυασμένου ενδιαφέροντος   
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 αναπτυχθούν συνεργασίες σε παραγωγικό και επιχειρηματικό  

 προκύψει ένας διακριτός, διεθνούς εμβέλειας τουριστικός προορισμός  

Σε όρους οικονομίας οι στόχοι της διαδρομής εστιάζουν : στην προσέλκυση 

επισκεπτών, στη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς 

προϊόντων και παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να 

αυξήσουν τα έσοδά τους, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην 

εξασφάλιση πόρων για συντήρηση / ανάδειξη / περαιτέρω αξιοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και «ζωντανών» πολιτιστικών στοιχείων.  

Ειδικότερα επιδιώκεται η δικτύωση των σημείων / περιοχών που προσδιορίζουν την 

πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της ΑΜΘ σε μια ενιαία (αλλά πολυδιάστατη) 

εικόνα.  Η δικτύωση δεν αναφέρεται μόνο στην οδική - λειτουργική (κινητικότητα), 

αλλά πρωτίστως στην εννοιολογική δικτύωση που θα επιτρέψει υποδομές, μνημεία 

και αρχαιότητες από διάφορες περιόδους, αλλά και σύγχρονες υποδομές, καθώς και 

παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες να ενταχθούν σε ένα σύνολο.  

Ακολουθεί αναλυτική αποτύπωση των τουριστικών πόρων επί και ευρύτερα της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού.  

 

1.2.1 Πολιτιστικοί Πόροι   

Η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει υψηλό κεφάλαιο στον τομέα της πολιτιστικής και 

ιστορικής κληρονομιάς. Χαρακτηρίζεται από πλήθος μνημείων ιστορικού, 

αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα 

αρχαία ιερά, καθώς και όσα σχετίζονται με το οθωμανικό στοιχείο.  
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Ειδικότερα, ανά Περιφερειακή Ενότητα:  

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας : Από τα αρχαιολογικά της μνημεία ξεχωρίζει το Ιερό 

του Διονύσου και ο Ελληνιστικός τάφος της οδού Τροίας, ενώ συναντάμε και άλλα 

αξιοσημείωτα μνημεία όπως τα τμήματα των Βυζαντινών τειχών στο ιστορικό κέντρο 

της Δράμας, η Αρχαία ακρόπολη στον Πλατανιά και η Οχύρωση στον ποταμό Αγγίτη.  

Δεσπόζον στην περιοχή, εμφανίζεται το ιστορικο-θρησκευτικό στοιχείο, με πλήθος 

μονών και ναών των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, όπως ο Ιερός Ναός των 

Ταξιαρχών, ο ναός του Αγίου Θεοδώρου, ο ναός της Αγίας Σοφίας, η Μονή 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους πρόποδες του όρους Παγγαίου, ο Άγιος 

Δημήτριος στο Νευροκόπι και η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο 

όρος. Η τελευταία θεωρείται το αρχαιότερο μοναστηριακό κτίσμα της Μακεδονίας. 

Ανάμεσα στα θρησκευτικά μνημεία, ξεχωρίζει το Τέμενος ‘Αράπ Τζαμί’ στην πόλη της 

Δράμας.  

Η Δράμα διαθέτει επίσης αρκετά μουσεία, τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στα γύρω 

χωριά, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια μιας αποκεντρωμένης 

αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Μέσα στη πόλη συναντάμε το 

Αρχαιολογικό και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Δράμας, ενώ στη γύρω περιοχή 

βρίσκουμε το Στρατιωτικό Μουσείο Λίσσε στο χωριό Οχυρό, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας στο Παρανέστι και το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού Πτελέα.  

Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & Θάσου: Πέρα από τους αμέτρητους 

αρχαιολογικούς χώρους που συναντάμε στο ηπειρωτικό της τμήμα, στην Καβάλα, στη 

Ν. Πέραμο, στη Ν. Κάρβαλη κ.λπ., η Π.Ε. Καβάλας διαθέτει ένα πολύ σημαντικό 

νησιωτικό κέντρο αρχαιολογικού και πολιτισμικού πλούτου: τη Θάσο. Εκεί συναντάμε 

πέρα από έναν θύλακα ανεξάντλητου φυσικού κάλους και ένα μέρος με πλούσιο 

αρχαιολογικό και ιστορικό παρελθόν, όπως μαρτυρούν μνημεία σαν την Ακρόπολη, το 

Αρχαίο θέατρο, τον Πύργο της Θυμωνιάς, το Παλαιό Ελαιοτριβείο στην Παναγιά και το 

κτίριο του Ταρσανά στο λιμάνι, καθώς και μια σειρά από σπουδαία θρησκευτικά 

μνημεία.  

Στο ηπειρωτικό τμήμα της Π.Ε., άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που ξεχωρίζουν είναι το 

Κάστρο της Καβάλας στο κέντρο της πόλης, η Ανακτορόπολις στη Ν. Πέραμο και ο 

αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων με το Αρχαίο θέατρο, τη Ρωμαϊκή αγορά, το 

Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας και τη Φυλακή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρονται 
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επίσης τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία του ΕΟΤ 

Visit Greece που εμπλουτίζει το κεφάλαιο της Περιφέρειας, δεδομένου ότι οι περιοχές 

της ΠΑΜΘ από τις οποίες ο Άγιος Παύλος πέρασε είναι μεταξύ άλλων η Καβάλα 

(Νεάπολη), οι Φίλιπποι και η Σαμοθράκη.    

  

 

Εντός του αστικού ιστού, συναντάμε επίσης τη γραφική συνοικία της Παναγίας με το 

επιβλητικό Ιμαρέτ, ένα από τα λίγα διασωθέντα κτίσματα κλασσικής ισλαμικής 

αρχιτεκτονικής που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, καθώς και άλλα μέρη ιστορικής 

και πολιτιστικής σημασίας όπως το σπίτι του Μεχμέτ Αλί, ένα σπάνιο δείγμα 

οθωμανικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα, το Τέμενος του Χαλίλ Μπέη, χτισμένο σε 

μία πανέμορφη γειτονιά δίπλα στο Κάστρο της Πόλης. Τέλος, ίσως το πιο 

αναγνωρίσιμο μνημείο της πόλης είναι το υδραγωγείο της χερσονήσου της Παναγιάς 

(πάνω στην οποία είναι χτισμένη η συνοικία), γνωστό με την ονομασία «Καμάρες» 

πρόκειται για το τελευταίο τμήμα ενός εκτεταμένου συστήματος ύδρευσης με μεγάλη 

ιστορία που παίρνει τη σημερινή του μορφή στα χρόνια του Σουλειμάν του 

Μεγαλοπρεπούς.  

 

Στις Π.Ε. Καβάλας και Θάσου υπάρχουν συνολικά περισσότεροι από εικοσιπέντε 

παραδοσιακοί οικισμοί μεταξύ των οποίων το Χρυσόκαστρο, η Αλυκή, ο Θεολόγος, το 

http://www.visitgreece.gr/el/religion/on_the_path_of_apostle_paul
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Παλαιοχώρι κ.ά., καθώς και πολλά θρησκευτικά μνημεία από τα οποία ξεχωρίζει το 

Τέμενος του Χαλίλ Μπέη, χτισμένο σε μία πανέμορφη γειτονιά δίπλα στο Κάστρο της 

Πόλης.  

Από την άλλη, στο ηπειρωτικό τμήμα της ΠΕ Καβάλας, υπάρχει ένα πλήθος 

μουσειακών και παραπλήσιων εγκαταστάσεων (αρχεία, πινακοθήκες) που εκτείνεται 

εκτός των ορίων της Καβάλας, από το οποίο ξεχωρίζουν το Μουσείο Φύσης Νέστου 

στη Χρυσούπολη, το Μουσείο Καπνού στην Καβάλα, το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων. Ιδιαίτερα σ’ότι αφορά τα δύο πρώτα, οφείλουμε 

να πούμε ότι πέραν της πρωτοτυπίας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, είναι επίσης 

σημαντικά γιατί αντανακλούν και διαφυλάσσουν δύο ιστορικές πτυχές της 

ταυτότητας της περιοχής και ιδιαίτερα της πόλης της Καβάλας: τα επαγγέλματα του 

καπνεργάτη και του ναυτικού, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

τοπικής ταυτότητας, αλλά και του κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι του τόπου.   

Τέλος, σημαντικός είναι και ο αριθμός των μουσείων που διαθέτει η Π.Ε. Θάσου : το 

Λαογραφικό Μουσείο Λιμεναρίων, το Δημοτικό Μουσείο Βαγή, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θάσου και το Μουσείο Λαδιού-Ελιάς.  

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: Το στοιχείο που 

καθορίζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης της 

Ξάνθης (και κατ’επέκταση όλης της ΠΕ) και 

ταυτόχρονα την κάνει ξεχωριστή, είναι ο 

αρχιτεκτονικός πλούτος του δομημένου της 

περιβάλλοντος και φυσικά η άμεση σχέση του με το 

οθωμανικό-ανατολικό στοιχείο. 

Άριστο δείγμα του παραπάνω πλούτου είναι η παλιά πόλη˙ ένα σύμπλεγμα 

αρχοντικών, πλακόστρωτων, καφενείων και μικρών πλατειών που με την υποστήριξη 

της δημοτικής αρχής κρατάει ολοζώντανο το παρελθόν της περιοχής. Κάποια από τα 

πιο γνωστά ιστορικά-αρχιτεκτονικά μνημεία της Π.Ε. είναι το Κτίριο Δημοτικής 

Πινακοθήκης της Ξάνθης, η Οικία του Μάνου Χατζιδάκι (ή φρουραρχείο Ξάνθης) και η 

Οικία Παμουκτσόγλου στα Άβδηρα.  
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Στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης υπάρχουν 

περίπου εξήντα παραδοσιακοί νερόμυλοι, καθώς 

και πάρα πολλά λίθινα γεφύρια όπως τα γεφύρια 

γύρω από τον ποταμό Κόσυνθο, τα γεφύρια της 

Σταυρούπολης, την Τρίτοξη Γέφυρα του Σταμάτη 

και τη Δίτοξη Γέφυρα του Παπά στα 

Πομακοχώρια, τις Δίτοξες Γέφυρες της Μέδουσας 

και του Δημαρίου και άλλα γεφύρια στο βόρειο τμήμα του ποταμού Κομψάτου.  

Το πολιτιστικό κεφάλαιο της Π.Ε. όμως εκτείνεται και στο αρχαιολογικό πεδίο, 

περιλαμβάνοντας ένα πλήθος αρχαιοτήτων, από κάστρα μέχρι μακεδονικούς τάφους 

και αρχαίες πόλεις. Χαρακτηριστικά, στην Π.Ε. Ξάνθης αξιόλογα και επισκέψιμα είναι 

το Βυζαντινό κάστρο της Ξάνθειας, ο Αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, το Κάστρο 

του Αερικού, ο Μακεδονικός τάφος των Κομνηνών στη Σταυρούπολη και τα Ερείπια 

της Αρχαίας Πόλης Τοπείρου. 

Στην Π.Ε. Ξάνθης υπάρχουν τα περισσότερα μουσουλμανικά θρησκευτικά μνημεία, 

κάποια εκ των οποίων λειτουργούν ακόμα λόγω και της συνύπαρξης του 

μουσουλμανικού και χριστιανικού στοιχείου στον ντόπιο πληθυσμό. Εκείνα που 

ξεχωρίζουν είναι πέντε τεμένη, το Αχριάν Τζαμί, το Σούννε Τζαμί, το Σερβιλί Τζαμί, το 

Κασαμπά Τζαμί Γενισέας (Τσαρσί Τζαμί) και το Τσινάρ Τζαμί, ενώ από τα χριστιανικά 

ξεχωρίζουν η Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης, η Ιερά Μονή Παναγίας 

Καλαμούς, η Μονή Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος και ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών.  
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Στην Ξάνθη υπάρχουν τέλος και αρκετά Μουσεία λαογραφικού, αρχαιολογικού και 

εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος όπως το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, 

το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητροπόλεως 

Ξάνθης, το Μουσείο Καπνού, το Λαογραφικό Μουσείο στη Σταυρούπολη, το Μουσείο 

Γραμμοφώνων και Νομισμάτων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κ.ά.  

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: Η Π.Ε. Ροδόπης έχει να επιδείξει ένα δομημένο 

περιβάλλον υψηλής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας. Κάποια από τα πιο 

αξιοσημείωτα μνημεία αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος στην πόλη της 

Κομοτηνής είναι η Καπναποθήκη στην κεντρική πλατεία της πόλης, το Παλιό 

Δικαστικό Μέγαρο, το Αρχοντικό Στάλιου, η Ελληνική Αστική Σχολή Νέστωρος 

Τσανακλή, το Αρχοντικό Δερμερτζόγλου, ο Πύργος του Ωρολογίου και πλήθος 

μεμονωμένων κατοικιών στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Στο υπόλοιπο κομμάτι της 

ΠΕ από την άλλη, συναντάμε επίσης αρκετά μνημεία όπως το λιμάνι του Άγιου 

Χαράλαμπου στη Μαρώνεια, το Κτίριο του παλαιού Κοινοτικού Καταστήματος στον 

οικισμό Αγίασμα και το Κτίριο ιδιοκτησίας Λειβαδά στον Ίασμο.  

Στο πεδίο των αρχαιοτήτων η Π.Ε. Ροδόπης έχει να επιδείξει πολλά αξιόλογα μνημεία 

της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής περιόδου με σημαντικότερα τα αρχαία 

ευρήματα στην περιοχή της Μαρώνειας, όπως το Αρχαίο Θέατρο και τη Μεγαλιθική 

πόλη της αρχαίας Ισμάρας. Άλλα αξιοσημείωτα 

μνημεία είναι η Αρχαιοελλη-νική πόλη Δίκαια, ο 

Αρχαιοελληνικός Τάφος στο χωριό Σύμβολα και 

μία σειρά από οικισμούς, τμήματα τειχών και 

ναούς της βυζαντινής περιόδου.  

Παρόλο που στην περιοχή έχουν βρεθεί προϊστορικοί οικισμοί και αρκετά ευρήματα 

εντός αυτών, τα σημεία των οικισμών δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επισκέψιμα, 

καθώς το επιφανειακό υλικό – προϊόν των ανασκαφών 

είναι ελάχιστο και δυσδιάκριτο. Αντίστοιχα, το επίπεδο 

επισκεψιμότητας κρίνεται χαμηλό και σε ότι αφορά τα 

πέτρινα γεφύρια που εντοπίζονται εντός της ΠΕ, καθώς τα 

περισσότερα, όπως και αυτά που των ΠΕ Ξάνθης και της 

Δράμας, βρίσκονται σε ερειπώδη κατάσταση. Ξεχωρίζει η 

Τοξωτή Γέφυρα στον ποταμό Κομψάτο η οποία 
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χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και θεωρείται το μεγαλύτερο γεφύρι του ελληνικού 

τμήματος της Θράκης.  

Στο πεδίο των θρησκευτικών μνημείων εντοπίζονται όπως και σε όλη την υπόλοιπη 

Θράκη τόσο χριστιανικά, όσο και μουσουλμανικά κτίσματα όπως το Παλιό (Έσκι 

Τζαμί) και το Νέο Τέμενος (Γενί Τζαμί), ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 19ου 

αιώνα, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και η Ιερά Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης 

Βαθυρρύακος, όλα στην πόλη της Κομοτηνής. Τέλος, μπορούμε να περιηγηθούμε σε 

μία σειρά από παλιά ερειπωμένα μοναστήρια στο Παπίκιο όρος.  

Σ’ότι αφορά τις μουσειακές, αρχειακές και άλλες πιο σύγχρονες δομές πολιτισμού, 

βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους συγκεντρωμένες στην πόλη της Κομοτηνής με 

εξαίρεση τα Λαογραφικά Μουσεία σε Ίασμο και Ξυλαγανή. Πιο συγκεκριμένα, στην 

Κομοτηνή συναντάμε πλήθος μουσείων όπως το Αρχαιολογικό, το Στρατιωτικό και το 

Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής, το Στρατιωτικό Μουσείο του Οχυρού της Νυμφαίας, 

το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Ρωμά, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως 

Ειρωνείας και Κομοτηνής (Ιμαρέτ), το Μουσείο Παιδείας της Εταιρείας Παιδαγωγικών 

Επιστημών, το Μουσείο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή κ.ά., καθώς και πολιτιστικούς 

χώρους όπως το Δημοτικό Θέατρο και το Μέγαρο Μουσικής της πόλης.  

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: ξεχωρίζει όπως και η Π.Ε. Καβάλας στα πλαίσια της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, λόγω ενός πολύ ιδιαίτερου χαρακτηριστικού: της συνύπαρξης 

ηπειρωτικού και νησιωτικού μέρους στην επικράτεια τους (Σαμοθράκη και Θάσος 

αντίστοιχα), γεγονός που προσδίδει στις συγκεκριμένες ΠΕ άλλη δυναμική στα πεδία 

του τουρισμού και της αξιοποίησης πόρων. Η Σαμοθράκη λοιπόν, δεδομένου του 

σπουδαίου φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα σημεία της Π.Ε. Έβρου με σταθερή και ήπια τουριστική κίνηση, 

τουρισμό μη μαζικού ρεύματος και καλά προστατευόμενο περιβαλλοντικό κεφάλαιο. 

Μαζί με τη Σαμοθράκη, το σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών πόρων της Π.Ε. είναι 

διαμοιρασμένο μεταξύ των μεγαλύτερων πληθυσμιακών κέντρων του ηπειρωτικού 

της τμήματος (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Φέρες, Σουφλί, Νέα Βύσσα). 

Εξαιρέσεις στα παραπάνω, αποτελούν μεταξύ άλλων τα ερείπια του Βυζαντινού 

Κάστρου της Γκίμπραινας μέσα στο Δάσος της Δαδιάς και η Βραχογραφία που έχει 

εντοπιστεί δίπλα στο χωριό Ρούσσα.  
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Κάποια από τα πιο επιφανή σημεία του αρχαιολογικού πλούτου της Π.Ε. Έβρου είναι 

το Βυζαντινό Κάστρο του Καλέ στο Διδυμότειχο, ο Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης 

Μεσημβρίας που περιλαμβάνει το Ναό του Απόλλωνα και το Ιερό της Δήμητρας, η 

Αρχαία Τραϊανούπολη, το Υδραγωγείο στις Φέρρες, το Λουτρό Ψιθύρων,  το Κάστρο 

στο Πύθιο και η Αρχαία Πλωτινόπολη στο Διδυμότειχο, ενώ στη Σαμοθράκη ξεχωρίζει 

ο Αρχαιολογικός Χώρος της Παλαιόπολης. Από την άλλη, εντός της αστικής ζώνης της 

πρωτεύουσας της ΠΕ, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική-ιστορική αξία φέρουν η Ζαρίφειος 

Παιδαγωγική Ακαδημία και ο γνωστός Φάρος στο λιμάνι της πόλης.  

   

Το θρησκευτικό μνημειακό κεφάλαιο της Π.Ε. χαρακτηρίζεται εξίσου υψηλό, με 

σπουδαιότερα δείγματα την Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Αλεξανδρούπολη 

χτισμένη μέσα σε Σπήλαιο, το Ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, τον 

Αρμένικο Ναό του Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτου στο Διδυμότειχο και τον Τεκς 

του Κιζίλ Ντελή (ή Τεκές του Σεγίτ Αλή Σουλτάν ή Μοναστήρι της Ρούσσας) έξω από το 

χωριό Ρούσσα.  

Σε σχέση με τις μουσειακές υποδομές της 

Π.Ε., ανάμεσα στα λαογραφικά, ιστορικά 

και αρχαιολογικά μουσεία που 

φιλοξενούνται στα αστικά της κέντρα, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το 

Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, το Μουσείο 

Πέτρας στα Πετρωτά Τριγώνου, το Στρατιωτικό Μουσείο στο Διδυμότειχο και το 

Εθνολογικό Μουσείο στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος, η ΠΕ διαθέτει τρεις 

παραδοσιακούς οικισμούς τους Μεταξάδες και το Παλιούρι στο ηπειρωτικό της 

κομμάτι και τη Σαμοθράκη στο νησιωτικό.  

Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι σημαντικότεροι πολιτιστικοί πόροι της 

Περιφέρειας.  
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1.2.2 Φυσικοί πόροι  

Το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι πλούσιο, υψηλής οικολογικής 

αξίας και ποικιλότητας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και 

σημεία υπεροχής ως προς την τουριστική ανάπτυξη και δη την προώθηση του 

θεματικού τουρισμού και του τουρισμού εμπειριών.  

Πρόκειται για σπουδαία και μοναδικά οικοσυστήματα σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό 

επίπεδο που διαμορφώνονται από δασικά συμπλέγματα, ορεινούς όγκους, υδάτινα 

οικοσυστήματα και υδροβιότοπους, ιδιαίτερους μορφολογικούς σχηματισμούς, κ.α. 

Ειδικότερα : 

 Μεγάλο μέρος του περιβαλλοντικού κεφαλαίου βρίσκεται σε καθεστώς 

προστασίας. Στην περιοχή υπάρχουν Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.  
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 Περιφερειακή Ενότητα Έβρου : Δάσος 

Δαδιάς (ΖΕΠ), Τρείς Βρύσες Φεγγάρι 

Σαμοθράκης (ΤΚΣ), Ανατολικές Ακτές 

(ΤΚΣ), Βραχονησίδα Ζουράφα και 

θαλάσσια ζώνη (ΤΚΣ), Βουνά Έβρου 

(ΤΚΣ), Δέλτα Έβρου (ΖΕΠ), Δέλτα Έβρου 

και δυτικός βραχίωνας (ΤΚΣ), 

Παραποτάμιο Δάσος βόρειου Έβρου και 

Άρδα (ΖΕΠ), Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα 

Έβρου (ΖΕΠ), Ορεινός Έβρος και 

κοιλάδα Δερείου (ΖΕΠ). 

 Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: Όρος 

Χαιντού Κουλά και γύρω κορυφές 

(ΤΚΣ), Στενά Νέστου (ΖΕΠ), Αισθητικό 

Δάσος Νέστου (ΤΚΣ).  

 Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 

Ποταμός Φιλιούρης (ΤΚΣ), Ποταμός 

Κομψάτος (ΤΚΣ), Μαρώνεια Σπήλαιο 

(ΤΚΣ), Λίμνες και Λιμνοθάλασσες 

Θράκης-ευρύτερη περιοχή και παράκτια 

ζώνη (ΖΕΠ), λίμνη Βιστωνίδα (ΖΕΠ), 

Ισμαρίς-Λιμνοθάλλασες Πόρτο Λάγος 

(ΖΕΠ), Αλυκή Πτελέα-Ξυρολίμνη-

Καρατζά (ΖΕΠ), Κοιλάδα Φιλιούρη και 

Κομψάτου (ΖΕΠ).  

 Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: Δάσος 

Φρακτού (ΤΚΣ), Ροδόπη Σήμυδα (ΤΚΣ), 

Περιοχή Ελατιά-Πυραμίς-Κούτρα (ΤΚΣ), 

Κορυφές όρους Φαλακρού (ΤΚΣ), 

Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης 

(ΖΕΠ) 

 Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: Δέλτα Νέστου (ΖΕΠ), Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής 

και νήσος Θασοπούλα (ΖΕΠ), Κορυφές όρους Παγγαίο (ΤΚΣ), όρμος Ποταμιάς- 

Πύργος έως Γραμβούσσα (ΤΚΣ), Κόλπος Παλαιού-όρμος Ελευθέρων Δέλτα Νέστου 

(ΤΚΣ), Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και ευρύτερη περιοχή παράκτιας ζώνης (ΤΚΣ). 

 

 Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περιλαμβάνει τις 

προστατευόμενες περιοχές των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, 

Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους. Είναι ένα από τα 

σημαντικότερα Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων λόγω της 

μεγάλης έκτασής του, της βιολογικής, αισθητικής, επιστημονικής, 

γεωμορφολογικής και παιδαγωγικής του αξίας. 

 Η υψηλή οικολογική αξία τεκμηριώνεται και από τη λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφόρησης της Λίμνης Βιστωνίδας και Ισμαρίδας και του Κέντρου 

Πληροφόρησης του Δέλτα του Νέστου. Επιπρόσθετα στην περιοχή του Έβρου 

λειτουργεί ένα ακόμα Εθνικό Πάρκο αυτό του Δέλτα Έβρου που προστατεύεται 

τόσο από την εθνική, όσο και από την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.  

 Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης περιλαμβάνει το κεντρικό και δυτικό τμήμα 

του ορεινού συγκροτήματος της Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του 

όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως τού ποταμού Νέστου μέχρι τα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Αποτελεί μία από 
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τις πιο ενδιαφέρουσες, από οικολογική άποψη, περιοχές της Ελλάδας, αφού εδώ 

μπορεί κανείς να συναντήσει όλες τις ζώνες βλάστησης της Ευρώπης.  

 Στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας ιδιαίτερης σημασίας είναι το όρος Φαλακρό 

όπου λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο κοντά στον οικισμό Βώλακα καλύπτοντας 

ανάγκες αναψυχής και άθλησης. Η υποδομή αυτή καθιστά τη Δράμα ως ένα από 

τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα. 

 Το Δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για την Περιφέρεια ΑΜΘ και 

μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο (Natura 2000). 

 Το Δάσος Ελατιάς ή Καραντερέ βρίσκεται στην Π.Ε. Δράμας και αποτελεί τμήμα της 

οροσειράς της Κεντρικής Ροδόπης. Είναι το μεγαλύτερο δάσος σε έκταση στην 

Ελλάδα.   

 Το Παρθένο Δάσος του Φρακτού είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Προστασίας NATURA 

2000 και παράλληλα έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο της φύσης. 

 Το ∆άσος Οξιάς στη Χαϊντού είναι μικρότερο, αλλά εξίσου σημαντικό και απέχει 

περίπου 12 χλμ. από το ∆ασικό Χωριό του Ερύμανθου. Έχει χαρακτηρισθεί ως 

διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.  

 Το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της Περιφέρειας ΑΜΘ, εμπλουτίζεται σημαντικά από 

περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Αισθητικά Δάση» τα οποία εντοπίζονται στα 

Στενά του Νέστου μεταξύ των Π.Ε. Καβάλας και Ξάνθης και στο δάσος του 

Αμυγδαλεώνα στην Π.Ε. Καβάλας. Άλλα δάση ή φυσικά τοπία που έχουν ιδιαίτερη 

αισθητική και τουριστική σημασία είναι ο Μπάμπουρας Αλυκής Θάσου, ο Λιμένας 

Θάσου, η Περιοχή Θεολόγου της Θάσου, το Παγγαίο Όρος και το Ακρωτήριο 

Βρασίδας.  

 Όσον αφορά στα υδάτινα οικοσυστήματα, ο Αγγίτης είναι ο μεγαλύτερος από τους 

παραπόταμους του ποταμού Στρυμόνα με περίπου 75 χλμ. μήκος και οι πηγές του 

βρίσκονται στην πόλη της Δράμας, στα τενάγη των Φιλίππων, αλλά και στο χωριό 

Αγγίτης. Μάλιστα 500μ. από τον οικισμό του Αγγίτη βρίσκεται το ομώνυμο 

σπήλαιο του οποίου έχουν χαρτογραφηθεί 10 χλμ. περίπου και έχει αναπτυχθεί μια 

τουριστική διαδρομή μήκους περίπου 500 μ. Ακόμη, σημαντικό βιότοπο αποτελεί 

και ο ποταμός Κομψάτος.  

 Το Δέλτα του Νέστου είναι από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της χώρας, αλλά 

και της Ευρώπης λόγω της έκτασης και της ποικιλίας των βιοτόπων του. Έχει 
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ενταχθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ramsar2), 

ανήκει στο δίκτυο Natura 20003, καθώς και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας της 

Ορνιθοπανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα όριά του υπάρχει το Δάσος Κοτζά 

Ορμάν ή «Μεγάλο Δάσος» που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Τα 

Στενά του Νέστου αποτελούν ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα τοπία της 

Θράκης. Αποτελεί περιοχή ιδιαίτερα αγαπητή για επισκέψεις από φίλους του 

περιβάλλοντος, εκπαιδευτικούς, μαθητές - φοιτητές, ερευνητές, εκδρομείς, 

πεζοπόρους της φύσης και οικοτουρίστες. Η διάσχιση των στενών του Νέστου από 

Σταυρούπολη προς Τοξότες είναι μια από τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδρομές 

που μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Σε μεγάλο τμήμα της 

διαδρομής υπάρχει διαμορφωμένο μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή του 

Κρωμνικού. Εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει την ομορφιά του ποταμού Νέστου 

και να επιδοθεί σε εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρουν πολλά γραφεία 

εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής, όπως canoe- kayak, ιππασία, mountain bike, 

4X4, parapente, flying fox, πεζοπορία. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να επιλέξει αντί 

πεζοπορίας να διασχύσει τη διαδρομή, πιο ξεκούραστα, με το τραίνο (διαδρομή 30 

λεπτών), το οποίο και ξεκινά από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Τοξοτών και 

διασχίζει όλα τα στενά του Νέστου. 

   

 

 Το Δέλτα του Έβρου είναι διεθνούς οικολογικής 

αξίας και αποτελεί ένα από τους 

σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας, 

αλλά και της Ευρώπης αποτελώντας εδώ και 

πολλά χρόνια Προστατευόμενη Περιοχή 

(Συνθήκη Ramsar) με θεσμοθετημένο φορέα 

διαχείρισης. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο για την τοπική κοινωνία, λόγω της 

                                                           
2 Σύμβαση RAMSAR: http://www.ramsar.org/  
3 NATURA 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm  

http://www.ramsar.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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αξίας που έχει για την αλιεία, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, το κλίμα, την 

προστασία από τις πλημμύρες, την εκπαίδευση, την αναψυχή, τις επιστήμες.  

 Η λίμνη Βιστωνίδα, η λίμνη Ισμαρίδα, η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγους και οι 

λιμνοθάλασσες Λάφρη και Λαφρούδα αποτελούν έναν υδροβιότοπο που 

προστατεύεται από τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ και μαζί με το Δέλτα του Νέστου 

αποτελούν το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Βιστωνίδα 

αποτελεί έναν ιδιαίτερα διάσημο υδροβιότοπο λόγω της μοναδικής αποικίας των 

Ερωδιών. Στην περιοχή του Πόρτο Λάγος λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης της 

Λίμνης Βιστωνίδας και της Λίμνης Ισμαρίδας με δυνατότητα παρατήρησης 

πουλιών. Πολύ κοντά στη λίμνη, εντός της Π.Ε. Ξάνθης βρίσκονται τα ιαματικά 

λουτρά της Ποταμιάς, τα οποία διαθέτουν ξενώνες. 

1.2.3 Ειδικές τουριστικές υποδομές  

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας διαθέτει ισχυρό κεφάλαιο τόσο στον τομέα του 

οινοτουρισμού, με αρκετά επισκέψιμα κτήματα-οινοποιεία στις περιοχές της 

Ανδριανής, της Αγοράς, του Μικροχωρίου κ.α., όσο και στον τομέα των 

δραστηριοτήτων βουνού. Σχετικές μονάδες συναντάμε στις πλαγιές του όρους 

Φαλακρού και στο Παρανέστι δίπλα στον ποταμό Νέστο, που αποτελούν τις πηγές του 

φυσικού πλούτου και του οικοτουριστικού κεφαλαίου της ΠΕ. Στις περιοχές αυτές 

λειτουργούν το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, το Αναρριχητικό Πεδίο των Πύργων, 

τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμιών και διάφορες οικοτουριστικές μονάδες, ενώ λίγο πιο 

δίπλα στο κέντρο του βουνού Ελατιά συναντάμε το Δασικό Χωριό Ελατιάς. 

Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι διαθέσιμες υποδομές αιωροπτερισμού (Παρά Πέντε) που 

περιλαμβάνουν μια σειρά από πίστες απογείωσης στην περιοχή του Φαλακρού, καθώς 

και την Αερολέσχη ‘’Αίολος’’. Τέλος, η ΠΕ διαθέτει μια σειρά από συνεδριακούς χώρους 

(εντός ξενοδοχείων) όπως και ένα αθλητικό-προπονητικό κέντρο στο Βώλακα.  

Στην περιοχή της Αγοράς Δράμας λειτουργεί επισκέψιμο Πάρκο Αρπακτικών 

Ημερόβιων και Νυκτόβιων πτηνών και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μεταξύ 

άλλων να παρακολουθήσουν επιδείξεις πτήσης πουλιών.  

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μέσα και γύρω από το βουνό Παγγαίο υπάρχουν 

μια σειρά από ορεινά καταφύγια, αναρριχητικές πίστες, αλλά και το παλιό 

χιονοδρομικό κέντρο που σταμάτησε τη λειτουργία του το 2005. Επίσης λειτουργούν 

οινοποιεία ως μέρος και αυτά της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου. Άλλα 
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σημαντικά στοιχεία του ειδικού τουριστικού κεφαλαίου της ΠΕ Καβάλας είναι οι 

Ιαματικές Πηγές των Ελευθερών και το Πηλοθεραπευτήριο των Κρηνίδων. Ακόμη, στη 

Χρυσούπολη λειτουργεί το Μουσείο Φύσης Νέστου.  

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης οργανωμένων εξορμήσεων και 

εκδρομών με μηχανές οι οποίες διοργανώνονται από την τοπική Μοτολέσχη Καβάλας 

και από την North Star Enduro Touring. 

Στο Δάτο, λειτουργεί Ιπποτουριστικό Κέντρο που προσφέρει φυσιολατρικούς 

περιπάτους, μαθήματα ιππασίας, βόλτες με άμαξα αλλά και θεραπευτική ιππασία.  

Στη Θάσο υπάρχουν πακέτα υπηρεσιών που προσφέρουν περιηγήσεις γύρω από το 

νησί ή θεματικές εκδρομές ψαρέματος, με σημείο αναχώρησης τόσο την Κεραμωτή, 

όσο και το Λιμένα της Θάσου.  

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του συνεδριακού τουρισμού στην τουριστική 

κίνηση του νησιού, ενώ στο πεδίο του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού, λειτουργεί 

σχετική μονάδα στον οικισμό Πευκάρι. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης φαίνεται να κατέχει τις περισσότερες 

οικοτουριστικές και αγροτουριστικές υποδομές από οποιαδήποτε άλλη ΠΕ της ΠΑΜΘ. 

Με κέντρο τον ποταμό Νέστο και σε μία αρκετά μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από 

το Δάσος της Χαιντούς, μέχρι την Κεραμωτή, τη Λίμνη Βιστωνίδα και τα Πομακοχώρια 

(Σταυρούπολη, Τοξότες, Καταρράκτης Λειβαδίτης, Στενά του Νέστου, Δέλτα Νέστου-

Κοτζά Ορμάν, Κόσυνθος, Γυφτόκαστρο, Κιμμέρια), δραστηριοποιούνται μία σειρά από 

οικοτουριστικές μονάδες (Σταυρούπολη, Καρυόφυτο, Ξάνθη) και επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, που διοργανώνουν πλήθος δραστηριοτήτων κατά μήκος του 

ποταμού και στους γύρω ορεινούς όγκους (trekking, rafting, τοξοβολία, ορεινή 

ποδηλασία, gorge zip line, 4X4, ATV, birdwatching). 
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Αντίστοιχες μονάδες με υπηρεσίες ιππικού τουρισμού και αγροτουρισμού υπάρχουν 

στα Κομνηνά, στον Πετεινό, στην Παραλία Μυρωδάτου και στα Άβδηρα. Στα 

τελευταία, βρίσκεται και το κέντρο των οινοτουριστικών υποδομών της ΠΕ με 

αμπελώνες και κτήματα, που συνθέτουν άλλο ένα κομμάτι της Διαδρομής του Κρασιού 

του Διονύσου. Ακόμη λειτουργούν  πίστες αιωροπτερισμού (παρά πέντε) στο Νέο 

Ζυγό, ανάμεσα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.   

Ένα πεδίο στο οποίο η ΠΕ συγκεντρώνει υψηλό κεφάλαιο υποδομών είναι ο 

θερμαλισμός με τα γνωστά Ιαματικά Λουτρά των Θερμών (όπως και άλλες θερμές 

πηγές στην περιοχή των Πομακοχωρίων) και τη Λουτρόπολη της Ποταμιάς στο δρόμο 

προς την Κομοτηνή. Επίσης, η Ξάνθη φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό κέντρο ειδικού 

τουρισμού, το Αθλητικό κέντρο Skoda που θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα 

προπονητικά κέντρα της Ελλάδας. Τέλος, λειτουργεί Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το 

οποίο είναι επισκέψιμο.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες ΠΕ στο 

επίπεδο των οικοτουριστικών υποδομών. Συγκεκριμένα, στο οικοτουριστικό της 

κεφάλαιο εντάσσεται μία οικοτουριστική μονάδα στη Μαρώνεια όπως και υποδομές 

παροχής σχετικών υπηρεσιών στις λίμνες Ισμαρίδα και Βιστωνίδα. Ο τομέας στον 

οποίο διαθέτει τις περισσότερες υποδομές είναι εκείνος του οινικού τουρισμού. Η 

Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου διέρχεται και από την ΠΕ Ροδόπης με κύρια 

σημεία, τα οινοποιεία και τους αμπελώνες της Μαρώνειας και του Νέου Σιδηροχωρίου. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, φιλοξενεί πλούσια οικοτουριστική δραστηριότητα. 

Στο δυναμικό του ηπειρωτικού της τμήματος υπάρχουν υποδομές όπως το Κέντρο 

Πληροφόρησης στο Δέλτα του Έβρου όπου διοργανώνονται δραστηριότητες και 

περιηγήσεις στην περιοχή, οικοτουριστικές μονάδες στο χωριό Τυχερό, οικοτουριστικό 

κέντρο στην περιοχή του Δάσους της Δαδιάς, αγροτουριστικές μονάδες στον 

Πεντάλοφο και στην Λευκίμμη, καθώς και παραδοσιακοί ξενώνες σε Δαδιά, Σουφλί, 

Λευκίμμη, Βρυσικά Διδυμότειχου κ.α. Επίσης στις υποδομές της ΠΕ, περιλαμβάνεται 

μία πίστα motocross στις Καστανιές, δραστηριότητες όπως birdwatching και 

μηχανοκίνητα σπορ στη Δαδιά και ποδηλατικές διαδρομές μέσα από τα πέτρινα 

θολωτά γεφύρια και τις όχθες του Καμηλοπόταμου.   

Ο Έβρος αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου, με 

αμπελώνες και οινοποιεία σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σουφλί και Δάφνες 
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Σαμοθράκης. Στους υπόλοιπους τομείς των ειδικών τουριστικών υποδομών, 

συναντάμε τα Θερμά Λουτρά της Τραϊανούπολης, συνεδριακούς χώρους, καθώς και το 

Καζίνο Θράκης.  

Σε ό,τι αφορά το νησιωτικό κομμάτι της ΠΕ, στο δυναμικό του νησιού περιλαμβάνεται 

εταιρεία διοργάνωσης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, δύο καταδυτικά κέντρα και 

μία ιαματική πηγή στα Θέρμα Σαμοθράκης.  

1.2.4 Η γαστρονομία  

Η γαστρονομία υπεισέρχεται με διττό τρόπο στον τουρισμό: α) αναβαθμίζει την 

ταξιδιωτική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες και β) ελκύει ειδικού 

ενδιαφέροντος τουρίστες.  

Τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία της Περιφέρειας ΑΜΘ αποτελούν μέρος του 

άυλου πολιτισμικού της πλούτου. Εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες, αγροτικά 

προϊόντα και γευστικά εδέσματα συνθέτουν το γαστρονομικό χάρτη της που 

χαρακτηρίζεται ως πολυπολιτισμικός αντανακλώντας τις επιρροές από διαφορετικούς 

τόπους (Μικρά Ασία, Εύξεινος Πόντος, Κωνσταντινούπολη) που ο καθένας είχε τη δική 

του πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση. 

Αποτέλεσμα είναι ένας πλουραλισμός γεύσεων που συνδυάζουν το κρέας με το ψάρι, 

τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα γλυκά, τα λαχανικά και όσπρια με τα φημισμένα 

προϊόντα ζύμης (π.χ. Θρακιώτικο ψωμί) και τα παράγωγα από το αλεύρι. Η σημασία 

του αλευριού και των προϊόντων ζύμης χαρακτηρίζουν συνολικά την Περιφέρεια, 

αφού μέσα από τον συνδυασμό υλικών προκύπτουν οι περίφημες  πίτες. Ο 

συνδυασμός, επίσης, των προϊόντων με τη χρήση μπαχαρικών είναι χαρακτηριστικός 

και συνδέει τις γεύσεις της Μεσογειακής Ευρώπης με αυτές της Ασίας.  

Η ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ έγκειται στο γεγονός ότι συνθέτει δύο μέρη της 

Ελλάδας με πλούσια πολιτισμική παράδοση και γαστρονομία, τη Μακεδονία και τη 

Θράκη.  

Η Περιφέρεια έχει να επιδείξει υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα προϊόντα όπως 

ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, αλλαντικά, αλίπαστα, όσπρια και λαχανικά.  

Σημαντική, πρωτοβουλία στην Περιφέρεια ΑΜΘ αποτελεί η ανάπτυξη του «Καλαθιού 

τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας». 
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Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος συμπληρώνει την παραπάνω πρωτοβουλία με 

τη δημιουργία δύο πρότυπων πρωινών: Ελληνικό Πρωινό της Ανατολικής Μακεδονίας4 

(Δράμα, Καβάλα, Θάσος) και Ελληνικό Πρωινό της Θράκης5 (Ξάνθη, Ροδόπη Έβρος). Τα 

παραδοσιακά προϊόντα της ΑΜΘ έχουν, επίσης, έντονα λαογραφικά στοιχεία κάτι που 

αναδεικνύεται και από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αποτελεί σημαντικό αλιευτικό κέντρο της Βορείου 

Ελλάδος με συνέπεια την έντονη παρουσία του ψαριού στην τοπική κουζίνα. Στην 

περιοχή  συνδυάζονται οι τοπικές μακεδονίτικες συνταγές με τις γαστρονομικές 

επιρροές του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας. Ενδεικτικές είναι οι 

θαλασσινές συνταγές για τα αλίπαστα, το σκουμπρί, τη γούνα, τη σαρδέλα 

παντρεμένη, το μυδοπίλαφο, τη ρέγκα σαγανάκι, το τυλιχτό γαύρο σε αμπελόφυλλα, 

τη γεμιστή μελιτζάνα και το πιλάφι με γαύρο. Τα γλυκά αποτελούν, επίσης, 

χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπικής γαστρονομίας. Ξεχωρίζουν οι διάσημοι 

κουραμπιέδες της Νέας Καρβάλης, το γλυκό καρυδάκι και τα γλυκά κουταλιού της 

Θάσου. Η τυποποίηση και η πιστοποίηση (π.χ. ελιά Θρούμπα Θάσου ως Π.Ο.Π, λάδι 

Θάσου ως Π.Γ.Ε) μέσα από συνεταιριστικές πρωτοβουλίες (π.χ. ΕΑΣ Καβάλας6) 

αποτελούν σημαντικά βήματα προώθησης για βασικά προϊόντα όπως το λάδι, η ελιά 

και το κρασί. Ο τοπικός αμπελώνας είναι συγκεντρωμένος στο Παγγαίο και την 

κοιλάδα των Πιερέων με τους πιστοποιημένους οίνους ΠΓΕ Παγγαίο και ΠΓΕ Καβάλα, 

αλλά και στη Θάσο με το τοπικό κρασί (ΠΓΕ Θάσος) και τσίπουρο (ποικιλία τζωρτζίνα). 

Η περιοχή του Παγγαίου, τέλος, συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της τοπικής 

κουζίνας με κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και άλλα προϊόντα όπως 

σπαράγγια, όσπρια, σιτηρά, σταφύλια, καρύδια, κάστανα και μέλι. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας δυναμική είναι η αμπελοκαλλιέργεια. Υπάρχουν 

αρκετά επισκέψιμα οινοποιεία που αποτελούν τμήμα της Διαδρομής Κρασιού του 

                                                           
4 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας «Ελληνικό πρωινό της Ανατολικής Μακεδονίας»   αποτελείται από ροφήματα-
αναψυκτικά (χυμός ροδιού, βυσσινάδα και τοπικά βότανα: μέντα, φλαμούρι, χαμομήλι), αρτοσκευάσματα (κουλούρι 
Θεσσαλονίκης, μπομπότα πίσια με τυρί φέτα), λάδι ελιές (ελιά θρούμπα Θάσου, ελιά φλαστάδες Θάσου), πευκόμελο, 
σούπες (σπαραγκόσουπα), γαλακτοκομικά (τοπικές φέτες, κατσικίσιο τυρί), αλλαντικά (prosciutto Δράμας), φρούτα 
(ακτινίδια, ρόδια, σταφύλι Νέας Περάμου), πίτες (ανοιχτή πίτα λαχανίδας, μπουγάτσα, χορτόπιτα), άλλα εδέσματα 
(κολοκυθοανθοί με μέλι και φέτα) και γλυκά (χαλβάς, ταχίνι, κουραμπιέδες). 
5 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας: «Ελληνικό Πρωινό της Θράκης»  αποτελείται από ροφήματα-αναψυκτικά (τσάι 
βουνού και ελληνικός καφές), αρτοσκευάσματα (ζυμωτό ψωμί, κουλούρι με σουσάμι το σιμίτι, λαλαγκίτες), λάδι ελιές 
(ελιά Θράκης), σούπες (βαρβάρα, τραχανάς, σπαραγκόσουπα), τοπικές μαρμελάδες και μέλι, γαλακτοκομικά (γιαούρτι 
φρέσκο, παστεριωμένο γάλα Θράκης, Αριάνι, φέτα Θράκης), αλλαντικά (Καβουρμάς Θρακιώτικα λουκάνικα), φρούτα 
εποχής, σαλάτες (σπαράγγι, λαχανικά εποχής), πίτες (Μηλίνα: παραδοσιακή πίτα με γέμιση τυριού, παραδοσιακή 
τυρόπιτα και σπανακόπιτα, γκιουζλεμέ και σφολιάτες), γλυκά (μπουγάτσα με κρέμα και τυρί, γλυκά του κουταλιού 
ριτσέλι, σουτζούκ λουκούμ, μαλεμπί, χαλβάς με ταχίνι και ταχίνι) και άλλα εδέσματα (Γκαϊγκανάς: ομελέτα 
στραπατσάδα με καβουρμά, λικουρίνος παστός). 
6 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας “Kavala Coop”: http://www.easkavalas.gr/   

http://www.greekbreakfast.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BD%CE%AC/%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE/item/154-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9
http://www.greekbreakfast.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BD%CE%AC/%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE/item/153-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9
http://www.easkavalas.gr/
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Διονύσου και των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Ο τοπικός οίνος είναι 

γνωστός και πιστοποιημένος όπως ΠΓΕ Δράμα, ΠΓΕ Αγορά και ΠΓΕ Αδριανή. Η Δράμα 

δε γειτνιάζει με τη θάλασσα, ωστόσο διαθέτει γευστικά ποταμίσια ψάρια (π.χ. 

πέστροφα). Επίσης έχει να επιδείξει συνταγές βασισμένες στη μεγάλη παραγωγή από 

δημητριακά, όσπρια (π.χ. γίγαντες, κοινά φασόλια) και πατάτες. Στην Π.Ε. Δράμας τα 

λαχανικά και τα φρούτα αποτελούν σημαντικά τοπικά προϊόντα όπως και η 

μεταποίησή τους (π.χ. κονσέρβα, ντοματάκια, αποξηραμένα μανιτάρια), ενώ 

παράγονται και υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και αλλαντικά 

όπως ο παστουρμάς και το παστράμι. Η κουζίνα της Δράμας συνδυάζει στοιχεία τόσο 

από την Ποντιακή παράδοση (π.χ. σορβάς, τσιριχτά,  τα ύβριστα, κεσκέκ, Ισλί κιοφτέ), 

όσο και από αυτή των Σαρακατσάνων (π.χ. λαχανόπιτα, γαλατόπιτα). Όσον αφορά 

στα παραδοσιακά γλυκά κυριαρχούν τα γλυκά του κουταλιού και ο μαστιχάτος χαλβάς 

Κυργίων. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης συμπληρώνει το προφίλ του γαστρονομικού 

μωσαϊκού που συνδυάζει η ΑΜΘ με μεσογειακά και βαλκανικά στοιχεία της Ανατολής 

και της Δύσης. Η γαστρονομία της Ροδόπης περιέχει επιρροές της Ανατολικής 

Ρωμυλίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Τουρκίας, της Αρμενίας, των 

Σαρακατσάνων και των Ρομά. Χαρακτηριστικά εδέσματα είναι τα τας-κεμπάπ, η ψητή 

μελιτζάνα, το χοιρινό με τουρσί (με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία), η 

παραδοσιακή μπάμπω της Θράκης, τα μαντί (ραβιόλια γεμιστά με κιμά) και το 

τανοσούρ (με καταγωγή από τον Εύξεινο Πόντο). Τα γλυκά που συμπληρώνουν τη 

γαστρονομική ποικιλία της περιοχής είναι το σαραγλί, το χανούμ μπουρέκ, το 

κανταΐφι, το σουτσούκ λουκούμ, το σεκέρ παρέ και το καζάν ντιπί. 

   
 

Πολλά κρασιά και ετικέτες στην περιοχή είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα της Ροδόπης βρίσκεται στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών, 

όπου και παράγεται ο Μαρώνειος Οίνος με την πιστοποίηση ΠΓΕ Ίσμαρος. Άλλα 
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γνωστά και ονομαστά τοπικά προϊόντα είναι τα στραγάλια, ο καφές Κομοτηνής, το 

επιτραπέζιο σταφύλι, τα κεράσια, τα οπωροκηπευτικά, τα όσπρια, τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ροδόπης (κασέρι, παραδοσιακό 

γιαούρτι). Σήμα κατατεθέν της Ροδόπης αποτελούν τα αλλαντικά όπως ο παστουρμάς 

και ο καβουρμάς, ενώ δε λείπουν από το τραπέζι τα αλιεύματα του Θρακικού 

πελάγους και των λιμνοθαλασσών (π.χ. παστά ψάρια, λικουρίνος, μπλε καβούρι, 

καπνιστός παστός κέφαλος, καπνιστό χέλι).     

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης χαρακτηριστικά πιάτα αποτελούν τα ρεβίθια με 

κολοκύθα και μπαχαρικά, το αρνάκι με γιουφκάδες, οι παστουρμαδόπιτες, τα 

παραδοσιακά ζυμαρικά και το κεμπάπ. Σήμα κατατεθέν της Ξάνθης είναι τόσο τα 

σιροπιαστά  γλυκά, όσο και εκείνα με βάση τη σοκολάτα όπως οι καριόκες, το νουγκά, 

το σαραγλί, το σιροπιαστό γκελίν μποχτσά, το σουτζούκ λουκούμ ή το σεκέρ παρέ 

από σιμιγδάλι και φρέσκο βούτυρο. Παρασκευάζονται  επίσης μαρμελάδες και 

χειροποίητα γλυκά του κουταλιού με τοπικά υλικά ακόμα και με άγρια φρούτα 

δάσους. Στην Ξάνθη παράγονται, πολλά οπωροκηπευτικά (φρούτα, λαχανικά, 

πατάτες, σπαράγγια, μανιτάρια) και όσπρια. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι 

εξαιρετικής ποιότητας, ενώ μεγάλης κλίμακας παραγωγή πραγματοποιείται σε 

τυροκομικά (π.χ. φέτα) και κτηνοτροφικά προϊόντα (π.χ. πουλερικά). Σημαντικό 

μέρος της διατροφής της Ξάνθης αποτελούν, επίσης, τα ψάρια όπως ποταμίσιοι 

πέστροφες, αλλά και αλιεύματα από το Θρακικό Πέλαγος και το Πόρτο Λάγος. Όσον 

αφορά, τέλος, το κρασί όπως και στην υπόλοιπη Περιφέρεια έτσι και στην Ξάνθη η 

παράδοση του Διονύσου συνεχίζεται κατά κύριο λόγο στον αμπελώνα των Αβδήρων 

με τον τυποποιημένο οίνο ΠΓΕ Άβδηρα. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου υπάρχουν παραδοσιακά προϊόντα όπως 

αρωματικά φυτά, γλυκά του κουταλιού και ταψιού, μαρμελάδες με φρούτα του 

δάσους (τσάπουρνο, κράνο), παραδοσιακά λουκούμια και κομπόστες. Οι πόλεις του 

Έβρου αποτελούν γαστρονομικά σημεία αναφοράς για τη Θράκη δεδομένης της 

έντονης δραστηριότητας των αγροτοδιατροφικών συνεταιρισμών. Ορισμένα 

χαρακτηριστικά εδέσματα του Έβρου και παραδοσιακά Θρακιώτικα πιάτα είναι τα 

κιλιντίρια, το κατσικάκι φούρνου (Σαμοθράκης), τα όσπρια και τα λαδερά. Τα 

προϊόντα ζύμης και το αλεύρι αποτελούν βασικό συστατικό της γαστρονομικής 

παράδοσης του Έβρου στοιχείο που αποτυπώνεται μέσα από διάφορες παραδοσιακές 

πίτες και παραδοσιακά ζυμαρικά (γιουφκάδες, τραχανάδες κόκκινο και άσπρο, κους – 
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κους, φιδέ). Όσον αφορά, τέλος, τα τοπικά προϊόντα ποτοποιίας ξεχωρίζουν τα 

σπιτικά παραδοσιακά λικέρ και το κρασί. Ο αμπελώνας του Έβρου αναπτύσσεται 

κυρίως στο Σουφλί και το Τριγώνο, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη και την περιοχή 

των Μεταξάδων (Τοπικός Οίνος Έβρου). Εξαιρετικά δημοφιλή ποτά είναι, επίσης, το 

τσίπουρο και η παραδοσιακή ρετσίνα, ενώ η Σαμοθράκη παράγει πειραματικά λίγο 

εμφιαλωμένο κρασί (μοσχάτο Αλεξανδρείας, ερυθρό μοσχάτο Αμβούργου) και 

τσίπουρο. 

1.2.5 Οινοτουρισμός  

Στον οινικό χάρτη της Ελλάδας, ο αμπελώνας της Θράκης βρίσκεται στην τελευταία 

θέση από τις εννιά (9) αμπελουργικές περιφέρειες ως προς την έκταση και το πλήθος 

των κρασιών. Οι οινόφιλοι έχουν δυνατότητες για οινοτουρισμό στις περιοχές των 

Αβδήρων και της Μαρώνειας και στο κεντρικό - βόρειο τμήμα του Έβρου. Οι περιοχές 

αυτές αποτελούν τμήματα της Διαδρομής του Κρασιού του Διονύσου, μιας από τις 8 

διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. 

Στην περιοχή της Θράκης δεν παράγονται οίνοι ΠΟΠ (ΟΠΑΠ ή ΟΠΕ) αλλά αρκετοί οίνοι 

ΠΓΕ, ήτοι :  

 ΠΓΕ Θράκη (Θρακικός Τοπικός Οίνος) 

 ΠΓΕ Έβρος (Τοπικός Οίνος Έβρου) 

 ΠΓΕ Άβδηρα (Τοπικός Οίνος Αβδήρων), ΠΓΕ Ίσμαρος (Ισμαρικός Τοπικός Οίνος). 

Σε ότι αφορά την Ανατολική Μακεδονία και ειδικότερα τους αμπελώνες Δράμας και  

Καβάλας, τα  οινοποιεία είναι συγκεντρωμένα στα νοτιοδυτικά, στο Παγγαίο και τη 

νότια απόληξή του το Σύμβολο και στην κοιλάδα των Πιερέων σε κοντινές σχετικά 

αποστάσεις. Επίσης, αμπελουργική και οινική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και στα 

ανατολικά της Καβάλας. 

Αρκετά εντυπωσιακά επισκέψιμα οινοποιεία λειτουργούν και στις δημοτικές ενότητες 

Δράμας, Δοξάτου, Νικηφόρου και Προσοτσάνης. 

Στις προαναφερθείσες περιοχές που αποτελούν τμήμα της Διαδρομής του Κρασιού του 

Διονύσου δεν παράγονται οίνοι ΠΟΠ, αλλά αρκετοί οίνοι ΠΓΕ, ήτοι : 

 ΠΓΕ Μακεδονία (Μακεδονικός Τοπικός Οίνος) 

 ΠΓΕ Καβάλας, ΠΓΕ Δράμας  

 ΠΓΕ περιοχών Παγγαίου, Θάσου, Αδριανής, Αγοράς 

https://winesurveyor.weebly.com/tour1103.html
https://winesurveyor.weebly.com/tour1102.html
https://winesurveyor.weebly.com/tour1101.html
http://www.paggaioserresnet.gr/paggaio.php
http://greenagenda.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1/
https://winesurveyor.weebly.com/tour3.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.prosotsani.gr/index.php/istoria
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1.2.6 Λαϊκή Τέχνη  

Σημαντικό και χαρακτηριστικό προϊόν της Περιφέρειας ΑΜΘ ειδικά στην περιοχή της 

Θράκης είναι τα προϊόντα λαϊκής τέχνης (εκκλησιαστικά δημιουργήματα,  

εκκλησιαστικά σκεύη, είδη καλαθοπλεκτικής, υφαντά, κ.α.). Μάλιστα, το μετάξι και τα 

υφαντά αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της Θράκης και ειδικά του Έβρου. 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί από το Σουφλί, όπου και λειτουργεί 

Μουσείου Μεταξιού, αλλά και από την υπόλοιπη Περιφέρεια υψηλής ποιότητας 

υφαντά, φορέματα, και γενικότερα προϊόντα που σχετίζονται με το μετάξι και την 

ταπητουργία. 

Σήμα κατατεθέν της Περιφέρειας ΑΜΘ και ειδικά της Π.Ε. Ροδόπης (Κομοτηνή) 

αποτελούν τα εργαστήρια λευκοσιδήρου και χαλκού που συνιστούν αναπόσπαστο 

μέρος της λαϊκής τέχνης και παράδοσης της περιοχής. Τα εργαστήρια αυτά είναι 

γνωστά ως Τενεκετζίδικα ή Μαχαιράδικα και ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευτεί 

διάφορα είδη. Σημαντική, επίσης, δραστηριότητα που τονώνει και συντηρεί τη λαϊκή 

παράδοση και τέχνη είναι τα οργανοποιεία με την κατασκευή παραδοσιακών και 

λαϊκών οργάνων. Τα Ψάθινα Καλάθια στην ΑΜΘ είναι μέρος της καλαθοπλεκτικής 

παράδοσης των Ρομά. Με βάση τα στοιχεία από το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των 

Ρομά7 το καλάθι στη Θράκη έχει πανάρχαια παρουσία.  

 

 

  

                                                           
7 Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρομά: http://database.emthrace.org/index.cfm?areaid=3  

http://database.emthrace.org/index.cfm?areaid=3
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2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ  
Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 

 

Το τουριστικό προϊόν αποτελεί ένα άρρηκτο μίγμα ποικίλων άυλων υπηρεσιών και 

υλικών προϊόντων, όπως είναι η φιλοξενία, η διατροφή, η διασκέδαση, οι μεταφορές, 

και η αγορά καταναλωτικών αγαθών. Ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό 

και αποτελεί μέρος του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα, η εικόνα, η ταυτότητα και η 

φήμη περιοχών –τουριστικών προορισμών επηρεάζονται σε μέγιστο βαθμό από την 

πολιτιστική κληρονομιά, το κτηριακό απόθεμα, το σύγχρονο πολιτισμό, τη 

γαστρονομία, τις τοπικές κουλτούρες κλπ., και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον 

οποίο ο πολιτισμός αποτελεί σήμερα κεντρικό στοιχείο στις καμπάνιες προώθησης 

πολλών τουριστικών προορισμών, ενώ το δίπολο τουρισμός – πολιτισμός έχει 

αναδειχθεί σε ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο της τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης.  

Η βαρύνουσα σημασία του πολιτισμού τεκμηριώνεται και από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 

για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, καθώς και από τις νέες 

προτεραιότητες της ΕΕ όπως αυτές αποτυπώνονται στην «Ευρώπη 2020» που 

προτείνουν ένα νέο πλαίσιο συντονισμένων τουριστικών δράσεων για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης όπου ο πολιτισμός και η 

κληρονομιά κατέχουν εξέχουσα  θέση.       

Στην κατεύθυνση αυτή, οι σύγχρονες τουριστικές πρακτικές εστιάζουν πλέον σε νέες 

ιδέες και ποιοτικές αναζητήσεις με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά να βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να ενισχύει την ελκυστικότητα τουριστικών 

προορισμών.                           

Ωστόσο, σε κανέναν προορισμό ακόμη και σε εκείνους με μνημεία διεθνούς 

ακτινοβολίας που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς δεν υιοθετείται ένα μονοδιάστατο αφήγημα με κυρίαρχο στοιχείο μόνο 

το παρελθόν, καθώς αυτό έχει εκ των πραγμάτων αποδειχθεί αναποτελεσματικό για 

την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού. Το αφήγημα (storytelling) που 

αναδεικνύει την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού και δημιουργεί επιθυμία 

επίσκεψης πρέπει να είναι ένα μείγμα συνδυασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς, των 
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σύγχρονων θέλγητρων και της «ενέργειας» ενός προορισμού (οινογαστρονομία, 

ψυχαγωγία, αγορές, κ.α.).    

 

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι κλειδί για την εδραίωση μιας περιοχής ως 

ελκυστικού προορισμού είναι η ποικιλία αξιοθέατων και δραστηριοτήτων και σε κάθε 

περίπτωση, ο πλούτος των επιλογών. 

Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού είναι: 

1. Η ελκυστική εικόνα. 

2. Η ικανότητα προσφοράς ποικιλίας τουριστικών προϊόντων με εύκολη πρόσβαση 

και υψηλή ανταγωνιστικότητα. 

3. Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δυνάμεων μιας περιοχής (τοπικές 

αρχές, επιχειρήσεις, φορείς, κάτοικοι). 

4. Η εξατομικευμένη προσέγγιση της τουριστικής εμπειρίας. 

 

Τα προηγούμενα τεκμηριώνονται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

σύμφωνα με τον οποίο ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά σε δραστηριότητες 

πολιτιστικά κινητοποιηµένων ατόµων, οι οποίες περιλαμβάνουν περιηγήσεις 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ειδικού ενδιαφέροντος επισκέψεις, πολιτιστικές 

αναζητήσεις µέσω ταξιδίων, παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΩΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ 

σύγχρονες 
τέχνες 

δημιουργική 
βιομηχανία 

πολιτιστική 
κληρονομιά 

στοιχεία 
lifestyle 
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φεστιβάλ, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, φυσιολατρικές εξορµήσεις, 

συστηµατική παρακολούθηση πολλαπλών µορφών τέχνης, γνωριμία τοπικού λαϊκού 

πολιτισμού, κ.α. 

Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για πολιτιστικό τουρισμό απαιτούν και επιζητούν την 

ποιότητα, τις καλές υπηρεσίες και επιθυμούν να λαμβάνουν αυτό για το οποίο 

πληρώνουν (value for money). Επιπρόσθετα, είναι περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιηµένοι, δεν αναζητούν συµβατικούς προορισµούς, αλλά επιδιώκουν νέες 

εμπειρίες. Η ποιότητα, η αυθεντικότητα, η διακριτή ταυτότητα είναι έννοιες σύµφυτες 

µε την ανταγωνιστική φύση του πολιτιστικού τουρισμού. Τα προηγούμενα 

συνεπάγονται την ανάγκη εξασφάλισης ξεχωριστών και πολυποίκιλων εμπειριών 

στους επισκέπτες.  

Στην κατεύθυνση αυτή και για την ενεργοποίηση του απαιτούμενου χαρτοφυλακίου 

προϊόντων που θα καταστήσουν ενεργή, ενδιαφέρουσα, ελκυστική και βιώσιμη την 

πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη δεσμών 

συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Επομένως 

κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια επιχειρήσεων διαφόρων 

κατηγοριών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται πρωτίστως άμεσα και 

δευτερευόντως έμμεσα, με τους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, των ειδικών 

μορφών τουρισμού (π.χ. τουριστικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, 

δραστηριότητες γαστρονομικού ενδιαφέροντος, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής, επιχειρήσεις εστίασης, καταστήματα διαφόρων ειδών που απευθύνονται 

σε επισκέπτες, εταιρίες διαχείρισης υποδομών πρόσβασης των επισκεπτών, κλπ.), της 

αγροδιατροφής, κ.α. προκειμένου να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα από το οποίο 

άλλωστε θα επωφεληθούν και οι ίδιοι.  

Ο αριθμός, η επιρροή και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που 

θα εμπλακούν άμεσα στην υποστήριξη και ανάπτυξη της διαδρομής αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα του βαθμού επιτυχίας της, δεδομένου ότι το βασικό στοιχείο 

μιας διαδρομής είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της που μεταφράζεται στην 

ενσωμάτωση ποικίλων και διαφορετικών παράλληλων δραστηριοτήτων και στη 

δημιουργία μοναδικών και αξέχαστων εμπειριών. 

Η διαδρομή της Εγνατίας Οδού θα λειτουργήσει υπό την έννοια ενός σύνθετου 

τουριστικού προϊόντος που εκτός από ειδικό κοινό με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, 
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θα συνδυάζει και άλλα είδη θεματικού τουρισμού (αφού η Περιφέρεια συγκεντρώνει 

πληθώρα ανάλογων πόρων), ώστε να απευθύνεται σε πολλαπλές ομάδες στόχους της 

διεθνούς τουριστικής αγοράς (π.χ. φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου - 

περιπέτειας, γαστρονομικός τουρισμός, κ.α.). Υπό αυτό το πρίσμα διαπιστώνεται για 

άλλη μια φορά η ανάγκη ένταξης στην πολιτιστική διαδρομή πολλών και 

διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Έτσι, ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτιστικής διαδρομής είναι να 

συνδεθούν αξιοθέατα, υποδομές, εγκαταστάσεις με τον ιδιωτικό τομέα και την τοπική 

επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας διευρυμένη αγορά υπηρεσιών και προϊόντων 

προς τους επισκέπτες, ήτοι : αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, χώροι 

περιήγησης, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, υποδομές που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με την πρόσβαση των επισκεπτών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τουριστικά 

καταλύματα, κέντρα εστίασης και αναψυχής, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 

αγροδιατροφής, δραστηριότητες παραδοσιακών τεχνών κλπ.  

Προκύπτει συνεπώς ότι ο εύρυθμος σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης 

και βιώσιμης διαδρομής προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή πολλών και 

διαφορετικών εμπλεκομένων (stakeholders) που θα συνεργαστούν, συμφωνήσουν και 

υιοθετήσουν το εγχείρημα («ownership») ανάπτυξης της πολιτιστικής διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού που εστιάζει στην με οργανωμένο τρόπο σύνδεση πολιτιστικών χώρων 

και φυσικών πόρων με τον τουρισμό, στην εξασφάλιση παροχής ποιοτικών και 

μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική 

παραγωγή, καθώς και άλλες συνέργειες και οφέλη. 

Εν προκειμένω, οι τοπικές κοινότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ δεν πρέπει να αποτελούν 

μόνο τους τουριστικούς οικοδεσπότες, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι εξελίσσονται 

σε πόλο έλξης και μέρος του πολιτισμικού αγαθού. Για την επιτυχία της βιώσιμης 

ανάπτυξης της περιφέρειας μέσω του πολιτιστικού τουρισμού απαιτείται ενεργή και 

συνολική συμμετοχή.  

Συνεπώς, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού, υιοθετηθεί εκ των πραγμάτων τη διαδικασία της από «κάτω προς τα πάνω» 

προσέγγισης προκειμένου η τοπική κοινωνία, αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα να 

έχει ενεργό ρόλο και λόγο στο όλο εγχείρημα, να υιοθετήσει το σχεδιασμό και να 
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πιστέψει στα οφέλη της συγκεκριμένης προσπάθειας γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα της λειτουργίας της πολιτιστικής διαδρομής.   

Για την ανάπτυξη της πολιτιστικής διαδρομής ως ενός νέου ολοκληρωμένου 

τουριστικού  προϊόντος, ικανή και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η παροχή αυθεντικών 

και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα αξίας του τουριστικού προϊόντος.   

Στην κατεύθυνση αυτή ενδιαφέρον και σκοπιμότητα ένταξης στην πολιτιστική 

διαδρομή της Εγνατίας Οδού παρουσιάζουν οι κλάδοι, οι οποίοι εμφανίζουν 

λειτουργική συνάφεια με την πολιτιστική διαδρομή, δρουν δηλαδή συμπληρωματικά, 

αθροιστικά και υποστηρικτικά στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, ενώ 

εκτιμάται ότι έχουν εκ των πραγμάτων κρίσιμο και ενεργό ρόλο στη λειτουργία, 

ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής διαδρομής και κυρίως στη διαμόρφωση 

ανταγωνιστικής εικόνας.  

Στο πλαίσιο αυτό προκρίνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα δώσουν, μέσα 

από τη συνεργασία, ώθηση και αναπτυξιακή εξέλιξη στη διασύνδεση της πολιτιστικής 

διαδρομής με την τοπική οικονομία, κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Συνιστούν 

δηλαδή πόλο έλξης επισκεπτών, προσφέροντας τη δυνατότητα γνωριμίας με την 

ιστορία, την τοπική ζωή και κουλτούρα, τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, τη 

φύση, κλπ. Ζητούμενο παράλληλα συνιστά η ύπαρξη ποικίλων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων, ώστε να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό και ολοκληρωμένο εμπειρικό 

προϊόν απαλείφοντας τον κίνδυνο μιας αδιάφορης και μονότονης περιήγησης που δε 

μπορεί να συγκινήσει και να εντυπωσιάσει τον επισκέπτη ούτε να του δημιουργήσει 

θετικές εικόνες και αναμνήσεις.  

Σκοπός επομένως είναι η ένταξη επιχειρήσεων που θα καταστήσουν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα τη διαδρομή, θα μαγνητίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη, θα του 

προσφέρει πολλαπλές επιλογές και ευκαιρίες για να δει, να γευτεί, να απολαύσει, να 

αφουγκραστεί, να αγοράσει, να συμμετάσχει σε τοπικά δρώμενα και συμπερασματικά 

να ζήσει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.      

Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν καθίσταται σαφές ότι από τη μια πρέπει να 

ενταχθούν επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και υποδομές που χωρίς εκείνες δεν υφίσταται 

τουριστικό προϊόν και από την άλλη επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και υποδομές που 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, την ελκυστικότητά του 

και δημιουργούν εμπειρίες στους επισκέπτες.  
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Επομένως, ως νέο τουριστικό προϊόν, η πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού 

μπορεί (εν δυνάμει) να περιλάβει επιχειρήσεις και επαγγελματίες των κάτωθι κλάδων : 

 Καταλύματα 

 Χώροι εστίασης και αναψυχής  

 Επιχειρήσεις και παραγωγοί πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 

 Τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού 

 Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί 

 Επιχειρήσεις οικοτουρισμού 

 Επιχειρήσεις δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας 

 Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων και αερολιμένων 

 Εταιρείες διαχείρισης οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων 

 Αεροπορικές εταιρείες 

 Φορείς πολιτισμού (μουσεία, εργαστήρια, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό και τον 

τουρισμό εμπειριών  

 Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με τον τουρισμό (π.χ. ξεναγοί, οδηγοί βουνού, κ.α.)  

 

Για να αναπτυχθεί το νέο αυτό τουριστικό προϊόν δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα αντιθέτως προϋπόθεση αποτελεί και η εμπλοκή του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα ήτοι,  φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων, κ.α. που ο 

καθένας από τη δική του πλευρά και με τον δικό του τρόπο και στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του μπορεί να συνεισφέρει (άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο) σε 

αυτό το εγχείρημα. Ζητούμενο είναι να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί όλο το 

τοπικό γίγνεσθαι (επιχειρηματίες, δημόσιοι και άλλοι φορείς, κάτοικοι) και να 

υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μια νέα ευκαιρία με πολλαπλά οφέλη για 

την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.  
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3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιθανοί συμμετέχοντες στην Πολιτιστική 

Διαδρομή. 

Ειδικότερα:   

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» : Βρίσκεται σε απόσταση 31 χλμ. από την 

πόλη της Καβάλας, 47 χλμ. από την Ξάνθη και 68 χλμ. από τη Δράμα. Επίσης απέχει 145 

χλμ. από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και 202 χλμ. από το αεροδρόμιο της 

Θεσσαλονίκης.  

Στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας των 14 αεροδρομίων η 

Fraport Greece έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξή τους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και δράσεις για το 

αεροδρόμιο της Καβάλας.  

To αεροδρόμιο συνδέει την Καβάλα με απευθείας πτήσεις με την πόλη της Αθήνας, ενώ 

το καλοκαίρι το αεροδρόμιο συνδέεται με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με πτήσεις 

charter. 

 

Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος»: βρίσκεται σε απόσταση 6 χλμ. από το 

λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 43 χλμ. από τους Κήπους (σύνορα με Τουρκία), 67 χλμ. 

από την Κομοτηνή και 106 χλμ. από την Ορεστιάδα. Συνδέεται με απευθείας πτήσεις με 

την Αθήνα και με την πόλη της Σητείας.  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Aegean Airlines 

Η Aegean Airlines έχει βραβευτεί 9 φορές από τα SKYTRAX World Airline Awards ως η 

«Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη».  Η Aegean συμμετέχει 

μέσα από σειρά ενεργειών υπό τον τίτλο «Όλη η Ελλάδα Κοντά» στη στήριξη της 

ελληνικής περιφέρειας. Μάλιστα, από τον Μάιο και σε συνεργασία με τοπικούς 

παραγωγούς και φορείς, στις πτήσεις της Aegean και της Olympic Air εσωτερικού και 

εξωτερικού, προσφέρονται παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, αξιοποιεί κάθε 

δυνατότητα για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, όπως, 
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παραδείγματος χάριν, μέσα από το κανάλι «Enter Greece», μέσα από την προβολή των 

ιστοτόπων Discover Greece και Visit Greece, αλλά και την έκδοση του περιοδικού 

«Blue», με αφιερώματα σε πολλούς προορισμούς της Ελλάδας.  

Λοιπές αεροπορικές εταιρίες  

Οι αεροπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Καβάλας για τη 

σύνδεση με πόλεις του εξωτερικού είναι πολλές μεταξύ των οποίων η Belavia που 

πραγματοποιεί πτήσεις από και προς τη Λευκορωσία, η Jet air fly που συνδέει την 

Καβάλα με τις Βρυξέλλες, η Smart Wings η οποία εκτελεί δρομολόγια από και προς την 

Τσεχία, η Eurowings από και προς τη Βιέννη, ενώ η Braathens επιτρέπει τη διασύνδεση 

με τη Δανία και η Jet Time με τη Φιλανδία. Πτήσεις από και προς τη Γερμανία 

πραγματοποιούν οι εταιρίες Condor και Eurowings, ενώ από και προς την Ολλανδία η 

Transavia. Η Thomas Cook Scandinavia συνδέει την Καβάλα με τη Νορβηγία, ενώ η  

Travel Service Polska με την Πολωνία.  Οι αεροπορικές εταιρίες Tomas cook airlines και 

Τui airways συνδέουν την πόλη της Καβάλας με πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

ΛΙΜΑΝΙΑ  

Oργανισμός Λιμένα Καβάλας: Διαχειρίζεται τέσσερα λιμάνια στην ευρύτερη περιοχή 

της Καβάλας, ήτοι του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του 

Εμπορικού Λιμένα «Φίλιππος Β’» στη Νέα Καρβάλη, του Λιμένα Ελευθερών και του 

Λιμένα Κεραμωτής. 

Ειδικότερα : 

Το επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» μετά τη 

μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης το 2002 στο λιμάνι 

«Φίλιππος Β’» πλέον εξυπηρετεί: 

 την επιβατική κίνηση, με καθημερινά δρομολόγια F/B 

από και προς την Θάσο και τακτικά δρομολόγια προς 

Λήμνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο 

 τον τουρισμό, καθώς στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προσεγγίζουν 

κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής 

 τον αλιευτικό στόλο, χρησιμοποιούμενο ως αλιευτικό καταφύγιο 

 τον ναυταθλητισμό 
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Το λιμάνι της Καβάλας συνδέει ακτοπλοϊκά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα 

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως την Ικαρία, τη Σάμο και τη Λέσβο με διαθέσιμα 

δρομολόγια προς Άγιο Ευστράτιο, Λήμνο και Χίο (Βόρειο Αιγαίο). Επίσης δρομολόγια 

συνδέουν το Λαύριο, τον Πειραιά, την Ικαρία, το Καρλόβασι και το Βαθύ (στην Σάμο), 

καθώς και το λιμάνι της Μυτιλήνης με την Καβάλα. 

 

Το εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β’», επιδιώκει να αποτελέσει κύρια πύλη προς τα 

ανατολικά Βαλκάνια, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. 

Ο λιμένας Κεραμωτής : απέχει 42 χλμ. από την Καβάλα και 

είναι το πλησιέστερο σημείο στη Θάσο από όπου 

διακινείται ο κυριότερος όγκος επιβατών και 

εμπορευμάτων από και προς το νησί. Στόχος αποτελεί το 

λιμάνι της Κεραμωτής να μετατραπεί σταδιακά σε ένα 

αποκλειστικά επιβατικό λιμένα και η διακίνηση φορτίων να μεταφερθεί στο «Φίλιππος 

Β’». 

Ο λιμένας Ελευθερών : βρίσκεται δυτικά της Καβάλας σε 

απόσταση 17 χλμ. και εξυπηρετεί τη διακίνηση χύδην 

φορτίων, τον τουρισμό, καθώς στο λιμάνι προσεγγίζουν 

ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και τον αλιευτικό στόλο, 

καθώς χρησιμοποιείται και ως αλιευτικό καταφύγιο. 

Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης : διαχειρίζεται το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και 

το λιμάνι Καμαριώτισσας της Σαμοθράκης, καθώς και τα αλιευτικά καταφύγια Μάκρης 

και Θέρμων.  

Ειδικότερα :  

Το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αποτελεί μία από τις πύλες της Βόρειας Ελλάδας, μαζί 

με τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, για την κίνηση εμπορευμάτων από 

και προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Σήμερα, η 

Αλεξανδρούπολη αποτελεί το μοναδικό μεγάλο λιμάνι της Θράκης, με σημαντική 

εξαγωγική κίνηση και το σπουδαιότερο συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο της 

περιοχής.  
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Λιμένας Μάκρης : αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα 

φιλοξενεί μόνιμα περίπου 10 επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο αιχμής περίπου 200 ερασιτεχνικά σκάφη. 

Λιμένας Καμαριώτισσας : βρίσκεται στο Β.Δ. άκρο της Ν. Σαμοθράκης, απέχει 29 

ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συνδέεται με αυτό με Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοία. 

Αλιευτικό καταφύγιο Θερμών : βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της νήσου Σαμοθράκης, σε 

απόσταση 15 χλμ. ανατολικά του οικισμού Καμαριώτισσα.  

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. : είναι η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρία που με το «ΣΑΟΣ ΙΙ» συνδέει 

ακτοπλοϊκά την Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη. 

 ΑΝΕΘ FERRIES : με δρομολόγια της, η εταιρία συνδέει τη Θάσο με τα λιμάνια 

Κεραμωτής, Πρίνου και Καβάλας.  

 ΤHASSOS FERRIES : δραστηριοποιείται στη ναυτιλία πάνω από 40 χρόνια και με 

δρομολόγιά της συνδέει το νησί της Θάσου με τα λιμάνια της Καβάλας και της 

Κεραμωτής.  
 ΤHASSOS LINK : εξυπηρετεί καθημερινά τις μετακινήσεις από και προς τη Θάσο με 

δρομολόγια της γραμμής Θάσος – Κεραμωτή και αντίστροφα.  

 

 BLUE STAR FERRIES : συνδέει την Καβάλα με τον Άγιο Κήρυκο, τον Άγιο Ευστράτιο, 

το Βαθύ και το Καρλόβασι της Σάμου, το Λαύριο, τη Λήμνο, τα Μεστά της Χίου, τη 

Μύκονο, τη Μυτιλήνη, την Πάτμο, τον Πειραιά, τη Σύρο, την Εύδηλο και τους 

Φούρνους.      

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, Κ.Α.  

Εγνατία Οδός 

Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού συντέλεσε στη διασύνδεση της Ηπείρου, της 

Μακεδονίας και της Θράκης και στην άρση της απομόνωσής τους. Η ένταξή της στα 

έργα προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, επισφράγισε την 

Ευρωπαϊκή διάστασή της ως συνδετήριας οδού των αγορών της Ανατολής, με τα 

μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης.  



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 48 

Ως συλλεκτήριος άξονας των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Βερολίνο - Σόφια - 

Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι - Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη) 

που οδεύουν από Βορρά προς Νότο, της προσδίδει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία 

για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Η Εγνατία Οδός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκτείνεται από τον 

ποταμό Στρυμόνα μέχρι τους Κήπους 'Εβρου συνολικού μήκους 246 χλμ.  

Την ευθύνη των έργων ανέλαβε η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που στη συνέχεια ανέλαβε 

και την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Οδού. Η εταιρία 

μεταξύ άλλων ενημερώνει τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό μέσα 

από την ιστοσελίδα της η οποία συνδέεται με ιστοτόπους των Περιφερειακών 

Ενοτήτων τις οποίες διασχίζει η Εγνατία Οδός. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να 

συνδράμει και να υποστηρίξει την προβολή της πολιτιστική διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού.  

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
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ΤΡΑΙΝΟΣΕ  

Το δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπως φαίνεται στον χάρτη συνδέει τη Θεσσαλονίκη με πολλές 

πόλεις της Περιφέρειας ΑΜΘ εκτός της Καβάλας, καθώς επίσης  την Αλεξανδρούπολη 

με πολλούς οικισμούς μέχρι τα Δίκαια. 

Δεδομένου ότι η διαδρομή με το 

τραίνο δεν είναι μια απλή 

μετακίνηση, αλλά ένα αξέχαστο 

ταξίδι σε σημεία σημαντικής 

πολιτισμικής αξίας η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

αναδεικνύει στοιχεία πολιτισμού 

στις άμεσες επιχειρησιακές της δραστηριότητες, με την οργάνωση και αξιοποίηση 

τουριστικών διαδρομών και τη συμμετοχή σε τοπικά και περιφερειακά πολιτιστικά 

δρώμενα. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρείται ότι μπορεί να εντάξει στις δράσεις της 

και την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού.  

 

ΚΤΕΛ  

ΚΤΕΛ Ροδόπης: Με υπεραστικά δρομολόγια συνδέεται η Κομοτηνή με την Ξάνθη, την 

Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ με τοπικά 

δρομολόγια υπάρχει σύνδεση της Κομοτηνής με το Φανάρι, τις Σάπες, τον Ίασμο, τον 

Αίγειρο, τη Ν. Καλλίστη, τη Μάρώνεια και άλλους μικρότερους οικισμούς.   

ΚΤΕΛ Δράμας: η πόλη της Δράμας συνδέεται μέσω υπεραστικών δρομολογίων με την 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή και με διάφορες 

ακόμη περιοχές όπως την Προσοτάνη, τον Αλιστράτη, το Παρανέστι κλπ. Το ΚΤΕΛ 

Δράμας λειτουργεί Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία «Τουριστική ΑΕ 

Δράμας» το οποίο πραγματοποιεί ταξίδια σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς, 

ενώ η ιστοσελίδα του είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού και προβάλλει διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η πιθανή ένταξή του στο 

Σύμφωνο Συνεργασίας έχει σκοπιμότητα, καθώς είναι βέβαιο ότι μπορεί να αναδείξει 

την πολιτιστική διαδρομή και να συνεισφέρει στην τοποθέτησή της στην τουριστική 

αγορά.  

ΚΤΕΛ Ξάνθης :Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια για 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα και Δράμα. Τα δρομολόγια 
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Αλεξανδρούπολης έχουν ανταπόκριση προς : Φέρρες, Προβατώνα, Σουφλί, 

Διδυμότειχο και Ορεστιάδα.  

Tο τουριστικό γραφείο ΚΤΕΛ Ξάνθης Tours ως θυγατρική εταιρία και συνέχεια της ΚΤΕΛ 

Ν. Ξάνθης Α.Ε που ωστόσο από το 2011 έχει διαχωριστεί από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

διοργανώνει και πραγματοποιεί εκδρομές τόσο στην ΠΕ Ξάνθης, όσο και σε άλλες 

περιοχές, ενώ συνεργάζεται με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία. Η εξειδίκευση του 

γραφείου μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διαδρομής 

της Εγνατίας Οδού μέσα από το σχεδιασμό ή/και την ένταξη πακέτων εκδρομών στην 

ευρύτερη περιοχής της διαδρομής.  

ΚΤΕΛ Καβάλας: Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας με πλήθος σε αριθμό και συχνότητα 

δρομολογίων εξυπηρετεί τους επισκέπτες που φθάνουν στο αεροδρόμιο «Μέγας 

Αλέξανδρος» και συνδέει την Καβάλα με αρκετές πόλεις και περιοχές με έντονο 

τουριστικό ενδιαφέρον και πόρους όπως την Ελευθερούπολη, τους Φιλίππους, την 

Κεραμωτή, τη Χρυσούπολη, αλλά και με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας 

ήτοι τη Δράμα, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Επίσης υπάρχουν τακτικά 

δρομολόγια προς και από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που αποτελούν τις κύριες πύλες 

εισόδου επισκεπτών στην Ελλάδα.  

Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας διαθέτει οργανωμένο ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο 

οργανώνει ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά ταξίδια και στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη και ανάπτυξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού.  

ΚΤΕΛ Έβρου: Μέσω των δρομολογίων του ΚΤΕΛ ‘Εβρου υπάρχει διασύνδεση και 

επικοινωνία μεταξύ περιοχών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Επίσης 

δρομολόγια πραγματοποιούνται  προς την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη, την 

Κομοτηνή και την Αθήνα.  

 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ TAXI  

EuroTaxi Καβάλας : αποτελείται από 110 ταξί και προσφέρει δυνατότητα περιηγήσεων 

στους επισκέπτες σε περιοχές με πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους κοντά ή και 

ευρύτερα της Καβάλας μέσα από αντίστοιχα διαμορφωμένα και κοστολογημένα 

προγράμματα (π.χ. παλιά πόλη Καβάλας, παραλία αμμόλοφων Καβάλας, Μονή 

Εικοσιφοίνισσας, πεζοπορία στο περιβαλλοντικό μονοπάτι παλιάς Καβάλας, επίσκεψη 

στην πόλη της Ξάνθης, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων, Βαπτιστήριο 

http://www.eurotaxikavala.gr/portfolio/%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af-2/
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Λυδίας και στα Ιαματικά Λασπόλουτρα, επίσκεψη στο Δέλτα του ποταμού Νέστου με 

canoe kayak). Η  EuroTaxi Καβάλας διαθέτει δίγλωσση ιστοσελίδα και δυνατότητα on 

line κρατήσεων.    

Η μέχρι σήμερα δράση της τεκμηριώνει τη δυνατότητά της να εντάξει στα υφιστάμενα 

προγράμματα περιηγήσεών της και την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού.   

Εταιρία Ταξί «ΠΗΓΑΣΟΣ» : εδρεύει στην Κομοτηνή και αποτελείται από έναν 

υπερσύγχρονο στόλο 22 οχημάτων, εξοπλισμένο με WiFi, GPS και σύστημα αυτόματης 

ηλεκτρονικής διαχείρισης κλήσεων και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ διαθέτει και 

δίγλωσση ιστοσελίδα. Προσφέρει μεταξύ άλλων ειδικές υπηρεσίες μεταφοράς όπως 

περιηγήσεις σε μονές, αξιοθέατα, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κ.α.  

Ραδιοταξί Αλεξανδρούπολης «Ο ΦΑΡΟΣ» : αποτελείται από 80 ταξί, δύο εννιαθέσια 

οχήματα κατάλληλα για εκδρομές, ξεναγήσεις, κ.α. καθώς και από δύο ειδικά οχήματα 

που μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα με κινητικά προβλήματα. Διαθέτει ιστοσελίδα 

παρέχοντας ενημέρωση των υπηρεσιών του μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

 

Ραδιοταξί Ξάνθης «EUROTAXI» : Πρόκειται για συνεταιρισμό ταξί ο οποίος δε διαθέτει 

ιστοσελίδα παρά μόνο παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Twitter).   

Ραδιοταξί Δράμας : προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες ταξί για οποιοδήποτε 

προορισμό, καθώς και ιδιωτικές περιηγήσεις - εκδρομές σε αγγλόφωνους και 

γερμανόφωνους επισκέπτες. Διαθέτει δίγλωσση ιστοσελίδα.  

Ταξί ΘΑΣΟΣ : η εταιρία λειτουργεί έξι χρόνια παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες 

μετακινήσεων και μεταφορών, αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες περιηγήσεων και 

ξεναγήσεων σε διάφορες περιοχές του νησιού (π.χ. ξενάγηση στην πόλη και στα χωριά 

της Θάσου, γύρος της Θάσου και ξενάγηση σε όλες της παραλίες του νησιού). Διαθέτει 

ιστοσελίδα με περιεχόμενο μόνο στα ελληνικά.  

Ταξί Σαμοθράκης: τα ταξί είναι λίγα στη Σαμοθράκη και οι υπηρεσίες προσφέρονται 

μεμονωμένα από τους επαγγελματίες οδηγούς.  
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ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ /ΛΟΥΤΡΑ  

Εκτός από τα σπάνια τοπία, τις ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές και την πληθώρα των 

πολιτιστικών πόρων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 

προικισμένη και με πηγές με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες, γνωστές ήδη από 

τους αρχαίους χρόνους. 

Οι επίσημα αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές είναι :  

 Iαματικές Πηγές Κρηνίδων  

Οι ιαματικές πηγές Κρηνίδων με τον θεραπευτικό πηλό και το ιαματικό νερό, 

γεωγραφικά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης περιοχής με πλούσια ιστορία που ξεκινά 

με την ίδρυση της πόλης. Στις Κρηνίδες βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς 

αρχαιολογικούς χώρους της ανατολικής Μακεδονίας και οι επισκέπτες συναντούν τις 

αρχαίες θέρμες, την αρχαία αγορά, το αρχαίο 

θέατρο των Φιλίππων, το βαπτιστήριο της 

Λυδίας έχοντας έτσι τη δυνατότητα να 

συνδυάσουν τη σωματική και ψυχική υγεία και 

ευεξία με έναν αρχαιολογικό περίπατο, μια 

διαδρομή στην ιστορία και το χρόνο. 

Το πηλοθεραπευτήριο των Κρηνίδων σε μικρή απόσταση από τις πόλεις της Καβάλας 

και της Δράμας (17 χλμ. και 19 χλμ. αντίστοιχα) προσφέρει σε ένα όμορφο περιβάλλον 

θεραπείες πηλοθεραπείας, υδροθεραπείας και ευεξίας από τον Ιούνιο έως τα μέσα 

Οκτωβρίου. Διαθέτει κάμπινγκ χωρητικότητας 165 ατόμων, εστιατόριο και 

αναψυκτήριο. Φορέας διαχείρισης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας 

με το Τμήμα Προώθησης Ιαματικού Τουρισμού.  

 Λουτρά Ελευθερών Καβάλας  

Τα Λουτρά των Ελευθερών, βρίσκονται 45 χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας με εύκολη 

πρόσβαση δεδομένης της εγγύτητας με τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της 

Καβάλας και της μικρής απόστασης από τον κόμβο της 

Εγνατίας οδού. Από το 2011 δε λειτουργούν και η 

Εργοανάπτυξη στην οποία πέρασε η κατοχή τους δεν είναι 

σε θέση να τα αναστήσει. ‘Έτσι έπειτα από τρείς 

διαγωνισμούς η έκταση παραχωρήθηκε στην εταιρία «KNC 

Κυριάκος και Νικόλαος Χαρακίδης Α.Ε.» η οποία θα 
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υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο υπό τον τίτλο «Elefthere Thermal Spa 

Resort» που θα αναπτυχθεί σε έκταση 35 στρεμμάτων και τα έργα προβλέπεται 

να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2021. Η επένδυση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των 

θερμών ιαματικών πηγών της περιοχής και στην προσέλκυση ιαματικού τουρισμού 

όλο το χρόνο.  

Ακολουθεί οπτική απεικόνιση του επενδυτικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει 5άστρο 

ξενοδοχείο, 12 πολυτελείς βίλες, κέντρο θαλασσοθεραπείας, κέντρο ευεξίας, φυσικές 

θερμές πηγές, κ.α. 

 

 

 Ιαματικές Πηγές Τραϊανούπολης  

Οι θερμές ιαματικές πηγές της Τραϊανούπολης ήταν βασικός πόλος έλξης πληθυσμού 

ήδη από την αρχαιότητα. Βρίσκονται 14 χλμ. 

ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και επί της εθνικής 

οδού που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τις Φέρες 

και είναι επίσημα αναγνωρισμένες από το Ελληνικό 

Κράτος για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. 

Θεωρούνται από τις σημαντικότερες του ελλαδικού χώρου. Από το 1995 και μετά, η 

λουτρόπολη έχει προχωρήσει σε ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό, βελτιώνοντας την 

παροχή υπηρεσιών της με σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και πλήρως 

ανακαινισμένο και εμπλουτισμένο υδροθεραπευτήριο.  Στο χώρο των ιαματικών 

πηγών, ο Παραγωγικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λουτρού λειτουργεί τη Χάνα, 

εστιατόριο με έμφαση σε εδέσματα τοπικής παραδοσιακής κουζίνας. Μετά τον 
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εκσυγχρονισμό, η λουτρόπολη έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Τις εγκαταστάσεις διαχειρίζεται η Τουριστική Ιαματική  

Επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 Ιαματικές πηγές Θερμιών Παρανεστίου 

Οι ιαματικές πηγές Θερμιών Παρανεστίου βρίσκονται σε 

απόσταση 25 χλμ. βόρεια της πόλη του Παρανεστίου, σε 

υψόμετρο 620μ. όπου ένα παλιό πέτρινο 

υδροθεραπευτήριο μαρτυρά την ανθρώπινη παρουσία 

στους αιώνες. Στις ιαματικές πηγές δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες εγκαταστάσεις παρά μόνο φυσικοί λουτήρες και ένας μεγάλος αριθμός 

(περισσότερες από 100) από αυτοσχέδιες καλύβες κατασκευασμένες δημιουργώντας 

μια εικόνα σε πλήρη αντίθεση με το φυσικό τοπίο.   

 

 Λουτρόπολη Ποταμιάς : Η λουτρόπολη της Ποταμιάς  

βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης - Κομοτηνής. 

Σε μικρή απόσταση απλώνεται η λίμνη Βιστωνίδα, ένας από 

τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και λίγο πιο 

μακριά βρίσκεται το γραφικό λιμάνι του Πόρτο Λάγος. Ο 

επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει τη λουτροθεραπεία, με μια επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό και Λαογραφικό μουσείο των Αβδήρων, καθώς και να περιηγηθεί στον 

παραδοσιακό οικισμό των Αβδήρων. Η λουτρόπολη διαθέτει σύγχρονες 

υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις και λειτουργεί από το Μάιο έως τον Ιανουάριο 

καθημερινά εκτός Κυριακής.  

 

 Λουτρά Θερμών Ξάνθης  

Τα λουτρά βρίσκονται σε μια καταπράσινη κοιλάδα της 

οροσειράς της Ροδόπης (πολύ κοντά στις Κάτω Θέρμες), δίπλα 

στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο Δήμος Μύκης στον οποίο 

βρίσκονται τα λουτρά επενδύει στην ανάπτυξη του ιαματικού 

τουρισμού μέσα από δράσεις εκσυγχρονισμού και 

εμπλουτισμού των εγκαταστάσεων και στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται και η ένταξη 

των λουτρών στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με το έργο 

«Mineral Paths» στο οποίο μάλιστα είναι επικεφαλής εταίρος ο Δήμος Μύκης.  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ λειτουργούν πολλές μεγάλες και δυναμικές βιομηχανίες σε 

διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας υποστηρίζοντας την περιφερειακή 

οικονομία, προσφέροντας θέσεις εργασίας και προβάλλοντας παράλληλα τα προϊόντα 

της Περιφέρειας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται πολλές γνωστές βιομηχανικές μονάδες 

όπως η Καβάλα OIL Α.Ε. η οποία είναι η μοναδική εταιρία εξόρυξης υδρογονανθράκων 

στην Ελλάδα, η Coco – Mat, η Sunlight το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών στην 

Ευρώπη που το 2017 απέσπασε το βραβείο εξαγωγικής αριστείας, η Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης, η εταιρία Green Cola στην Ορεστιάδα που το 2017 απέσπασε 

τιμητική διάκριση επώνυμου ελληνικού προϊόντος, η Raycap που διαθέτει 

εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Δράμα (βασική παραγωγική μονάδα), στο Post Falls 

των HΠA και στο Bουκουρέστι και με θυγατρικές εταιρίες σε HΠA, Γερμανία, Kύπρο, 

Pουμανία, Bουλγαρία και γραφεία σε Eλβετία, Iταλία, Iσπανία, Bέλγιο, Mεξικό και 

Kαναδά, τα Πλαστικά Θράκης, η ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (μπύρα Βεργίνα), τα 

κλωστήρια Θράκης που θεωρούνται από τα τελειότερα κλωστήρια βάμβακος στον 

κόσμο με το 60% των προϊόντων να εξάγονται στην ΕΕ και με πολλούς επώνυμους 

πελάτες όπως Benetton, Chicco,κ.α., η Λάντσιον Μιτ Έβρου, οι Μύλοι Θράκης, οι Μύλοι 

Λούλη, η αλλαντοποιία Θράκης οι γαλακτοβιομηχανίες Εβροφάρμα, Νεογάλ και 

Ροδόπη, η εταιρία καπνού Μισσίριαν ΑΕ, οι χαρτοποιίες Θράκης και Κομοτηνής, η 

Βιοαγρός Θάσου, η fhi Kriakidid group που προμηθεύει με μάρμαρα Θάσου πολλές 

χώρες στο εξωτερικό, η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ, κ.α. 

Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις, καθώς και άλλες πολλές που 

δραστηριοποιούνται στην Π-ΑΜΘ και δεν αναφέρθηκαν, στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσουν ή ενδέχεται να 

αναπτύξουν μπορούν να συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην ανάδειξη της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Εγνατίας Οδού.   

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεγάλοι tour operators, όπως οι εταιρείες ΤUI, Thomas 

Cook, ITS, DER Touristik, Neckermann Reisen, Cook Travel κ.λπ., καθώς και μεγάλες 

διαδικτυακές πλατφόρμες τουριστικών υπηρεσιών όπως Booking.com, TripAdvisor, 

Trivago κ.λπ. 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Δεδομένου ότι η ζήτηση για πολιτιστικό τουρισμό είναι έντονη, στο εξωτερικό 

δραστηριοποιούνται πολλά τουριστικά γραφεία στο συγκεκριμένο είδος τουρισμού 

που σχεδιάζουν και πουλούν αντίστοιχα πακέτα διακοπών με έμφαση πάντα στη 

δημιουργία μοναδικών εμπειριών. Τέτοια ταξιδιωτικά γραφεία υπάρχουν για 

παράδειγμα στη Γερμανία, τη Γαλλία, το  Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ειδικότερα αναφέρονται:  

Γερμανία: Studiosus, Rundreisen, Gebeco, Olimar.  
 
Αγγλία: Special Tours, Martin Randall Travel, JMB Travel, Inscape, Travel for the Arts, Cox 
& Kings, Andante Travels, Insight Vacations, Arblaster & Clarke, Saga  
 
Γαλλία: Arts et Vie, Intermèdes, Voyageurs du Monde, Terre Entière, Euridice Opéra, Clio.  
 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται γραφεία που 

σχεδιάζουν και θέλουν να δείξουν μια άλλη όψη του τουρισμού της χώρας με 

επίκεντρο τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα, κ.α.  

Ενδεικτικά αναφέρονται :  

 Το πρακτορείο «DISCOVER GREEK CULTURE», μια νέα εταιρεία στο χώρο του 

τουρισμού, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει στους επισκέπτες της Ελλάδας 

μία διαφορετική τουριστική εμπειρία μέσα από διαφοροποιημένα προγράμματα 

εκδρομών με επισκέψεις σε ιδιαίτερους πολιτιστικούς χώρους και εμπειρίες που 

σχετίζονται με τη γαστρονομία. Μάλιστα, η εταιρία έχει στους στόχους της την 

επέκταση των δραστηριοτήτων και σε νέους προορισμούς.  

 H εταιρία «GREENGREECEGO» πραγματοποιεί εκδρομές και περιηγήσεις σε πολλούς 

προορισμούς της Ελλάδας με δραστηριότητες στη φύση, με δράσεις γνωριμίας με 

την ελληνική γαστρονομία και τις τοπικές κουζίνες, με τον πολιτισμό, κ.α.   

 Το γραφείο «SOMEWHERE WE KNOW» προωθεί ταξίδια γνωριμίας με τον 

πολιτισμό και την απόκτηση εμπειριών στον τόπο προορισμού των επισκεπτών 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το νησί της Σαμοθράκης.  
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 Το γραφείο «TRUE GREECE» είναι ανάλογης φιλοσοφίας και έχει σχεδιάσει πολλά 

θεματικά τουριστικά πακέτα μεταξύ των οποίων και ένα για τον πολιτισμό «True 

culture».  

Όσον αφορά στον τουρισμό εμπειρίας, σε συνδυασμό με περιηγήσεις και επισκέψεις 

σε αξιοθέατα, σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο δραστηριοποιούνται ενδεικτικά τα: 

Evaneos, Responsible Travel, TripConnexion, TourRadar, Klook, Voyageons Autrement, 

Partech, Get Your Guide και Expedia.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης μια ειδική κατηγορία τουριστικών 

γραφείων/πρακτόρων που εξυπηρετεί για τον προορισμό «Ελλάδα» την αγορά της 

Ρωσίας, δραστηριοποιούμενα είτε στην Ελλάδα, είτε στη Ρωσία. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα: TEZ Tour, Mouzenidis Travel, Ambotis, PEGAS Touristik, BG Operator 

και ICS Group. 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα μεγάλα τουριστικά γραφεία που έχουν έδρα 

σε  Αθήνα και Θεσσαλονίκη (π.χ. manessis travel, seretis travel, joy tours, mouzenidis 

travel, κ.α.) στο σύνολο των οποίων πρέπει να επικοινωνηθεί για προώθηση η 

Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, ώστε να ενταχθεί στα τουριστικά τους 

πακέτα.  

Το ίδιο ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τα γραφεία γενικού τουρισμού της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα οποία καλούνται να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη της πολιτιστικής διαδρομής.  

ΠΕ Δράμας : Kiriakidis travel, Makarios Travel, Michailidis Tours, Plakidis Travel, Santexis 

Travel, Travel Code, Vaslis Travel, Πορτοκαλίδης ΤΟΥΡΣ, Tsakiridis Ttravel, kasseri tours, 

γραφείο γενικού τουρισμού ΚΤΕΛ Δράμας, kesidis travel, Konstandinidis tours 

ΠΕ Καβάλας : Exit Travel Agency, Ferrytraveller.gr, Flex travel, Greece me now, Imperial 

Travel, Magiopoulos travel, Marios travel agency, Protasis Travel, Stellas tours, Alkion 

travel, Γαιόραμα, ΔΙΑΠΑΝ Travel, Εurokosmos, Γραφείο τουρισμού ΚΤΕΛ Καβάλας, 

Σαλπιγγίδης Tours  

ΠΕ Ξάνθης : CDF Travel, Crazy Holidays, Lefkipos Travel, Siakkas Travel, Sunn track travel, 

Tarpidis tours, Tasios Travel, Almazidis Travel, Portokalidis tours, Tonias Travel  
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ΠΕ Ροδόπης : Oly travel, Rodopi tours, Terzidis travel, Βεργίδης tours, Δημοκρίτειο 

Travel, Kομοτηνή Travel, Ορφεύς, Παρασχάκης Travel, Σταυρίδης Τours, Πορτοκαλίδης 

Travel   

ΠΕ Έβρου : Alexandroupolis tours, Alpino tours, Aslanis tours, Evros tours, Kakaris tours, 

Karakatsanis tours, Kadapidis tours, kassline travel, Sever travel, Travel box, Vira tours, 

Demokritus travel, Thraki tours, Kikon tours, Leon tours, Xatzigiannis tours   

ΠΕ Θάσου : Dynamic Travel Center, Egeo Travel, Endless Holidays, Golden Bay Travel, 

Greece ne now, Mermaid Travel Servises, Misa tours, Mouzenidis travel, Neapolis travel, 

Potos  carental, Real holidays, Thassos holidays, Thassos tours, Vima travel, visit north 

Greece, visit Thasos, Μπίλιας Travel Service, Μύθος Travel, Τhassos Traveller 

Αναφορικά με τα προαναφερθέντα γραφεία τουρισμού σημειώνεται ότι μεγάλος 

αριθμός αυτών δε διαθέτουν καν ιστοσελίδα από όπου θα μπορούσαν να προβάλλουν 

τις υπηρεσίες τους, αλλά και τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής 

στην οποία δραστηριοποιούνται. Ορισμένα βέβαια εξ αυτών, παρότι δεν έχουν 

ιστοσελίδα είναι ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά βάση μέσω λειτουργίας 

σελίδας στο facebook. Αυτό ισχύει κυρίως για τα τουριστικά γραφεία σε Έβρο, Ξάνθη, 

Ροδόπη και πολύ λιγότερο στις περιοχές της Καβάλας και της Δράμας. Όσα γραφεία 

έχουν ιστοσελίδα αυτή είναι κατά κύριο λόγο στην ελληνική μόνο γλώσσα.  

Η εικόνα ωστόσο διαφοροποιείται στην τουριστική Θάσο όπου όλα σχεδόν τα 

ταξιδιωτικά πρακτορεία διαθέτουν ιστοσελίδα, πολλές είναι δίγλωσσες και άλλες πάλι 

μόνο στην αγγλική γλώσσα.    

Αξίζει όμως να αναφερθούν ορισμένα καλά παραδείγματα όπως η ιστοσελίδα του 

γραφείου τουρισμού ΚΤΕΛ Καβάλας της οποίας το περιεχόμενο εμφανίζεται σε 11 

γλώσσες, η σελίδα του Crazy Holidays η οποία είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες και με 

μενού πλοήγησης ΑΜΕΑ, καθώς και το Platon tours η σελίδα του οποίου είναι σε 7 

γλώσσες.    

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Ολόκληρη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προικισμένη με μοναδικό 

και ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον αποτελεί ιδανικό προορισμό εναλλακτικού 

τουρισμού και δραστηριοτήτων στη φύση (canoe kayak, rafting, ορεινή ποδηλασία, 
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ορειβασία, 4χ4, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ιππασία, κ.α.) δημιουργώντας μοναδικές και 

αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες. Τη ζήτηση αυτή αξιοποίησαν και καλύπτουν 

αρκετές επιχειρήσεις και φορείς, σύλλογοι.  

Ενδεικτικά αναφέρονται  :  

 Η «Forestsis» με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες στη φύση και στον ποταμό 

Νέστο. 

 Η Riverland που δραστηριοποιείται στους Τοξότες, τη Σταυρούπολη, το Δέλτα του 

Νέστου, τη Θάσο, στο δάσος του Φρακτού, στους καταρράκτες του Λειβαδίτη, κ.α.  

 Η Vistonis Οutdoor Activities υποστηρίζει την ήπια τουριστική ανάπτυξη μέσα από 

τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων με ξεναγήσεις  – περιηγήσεις 

φυσιολατρικού, ιστορικού χαρακτήρα και με δραστηριότητεςς περιπέτειας και 

απόκτησης γνώσεων (canoe kayak και rafting στο Νέστο και εκδρομικά πακέτα σε 

Ροδόπη, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, κ.α.). 

 Η nestos+ πραγματοποιεί οργανωμένες περιηγήσεις στις ορεινές περιοχές των 

περιφερειακών ενοτήτων Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και Θάσου, δραστηριότητες 

στο νερό όπως κανό στο φαράγγι του Νέστου, rafting, αλλά και ιππασία και ορεινή 

ποδηλασία δίπλα στο ποτάμι.  

 Η Granitis Trekking Club πραγματοποιεί περιηγήσεις στην περιοχή της Δράμας.   

 Η off road 4x4 με έδρα το Βώλακα υλοποιεί προγράμματα περιηγήσεων για 

μεμονωμένα άτομα, αλλά και οικογενειακά πακέτα στην οροσειρά της Ροδόπης, 

στο Φαλακρό, το Μενοίκιο και το Παρθένο Δάσος. 

 Η λέσχη 4χ4 Ορεστιάδας πέραν των άλλων διοργανώνει πολλές εκδρομές από  

οικογενειακές έως και extreme, με διαμονή είτε σε παραδοσιακούς ξενώνες και 

καταφύγια, είτε σε σκηνές.  

 Η Go extreme adventure club μεταξύ άλλων πραγματοποιεί διαδρομές με οχήματα 

4χ4 στην περιοχή του Έβρου.  

 Η αερολέσχη «Αίολος» στη Δράμα ανεβάζει την αδρεναλίνη των τολμηρών με 

πτήσεις αλεξίπτωτου πλαγιάς. Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιούνται από την 

Αερολέσχη Αλεξανδρούπολης, την Αερολέσχη Κομοτηνής και τη Λέσχη 

Αεραθλημάτων Καβάλας. 

 Το Terra Νatura υλοποιεί οργανωμένα προγράμματα διαφόρων δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού στη Σαμοθράκη. 
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 Η Samothrace Night Sky Tours προσφέρει αστρονομικές ξεναγήσεις νυχτερινού 

ουρανού στη Σαμοθράκη.  

Οι δυνατότητες για ελεύθερη ιππασία είναι πολλές δεδομένης της ύπαρξης σχετικών 

επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, όπως ο Ιππικός Όμιλος Ιάσων στη Χρυσούπολη, ο 

Ιππικός Όμιλος Καβάλας, ο  Ιππικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, το Ιππικό Κέντρο 

Δάτου, το Κέντρο Ελεύθερης Ιππασίας «ΕΦΙΠΠΟΣ» στη Σταυρούπολη, το Κέντρο 

Εκπαίδευσης Ελεύθερης Ιππασίας Κυριάκου στην Ξάνθη, η επιχείρηση «άλογα 

Μπαλούτσος», το Thassos Horse Club κ.α. 

Ειδική κατηγορία φορέα που ασχολείται με τον εναλλακτικό τουρισμό είναι η 

Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, μέλη της οποίας είναι τα 

ακόλουθα σωματεία στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης : 

«Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Δράμας», «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 

Καβάλας», «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης», «Θάσιος Ορειβατικός 

Σύλλογος», «Λέσχη Ορειβασίας Χιονοδρομίας Καβάλας» και «Σύλλογος Χιονοδρομίας 

Ορειβασίας Καβάλας». 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού : βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κάτω 

Νευροκοπίου και απέχει από την πόλη της Δράμας 42χλμ. Διαθέτει 9 αναβατήρες και 

20 πίστες και πολύ καλή ιστοσελίδα και σελίδα στο facebook των οποίων όμως το 

περιεχόμενο είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα.   

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης : Η περιοχή ευθύνης του συμπίπτει με τα 

όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και στόχος του Φορέα είναι η 

προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Έχει 

παραχθεί από το Φορέα ενημερωτικό υλικό για το Πάρκο τόσο στην ελληνική γλώσσα, 

όσο και στην αγγλική και βουλγάρικη γλώσσα. Επίσης οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από την ιστοσελίδα του Πάρκου η οποία είναι 

δίγλωσση (ελληνική/αγγλική). 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου : αποτελεί το 

θεσμοθετημένο όργανο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και μεταξύ των στόχων του είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη του οικοτουρισμού, καθώς και η κοινωνική, οικονομική και  πολιτιστική 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας λειτουργεί δύο (2) κέντρα πληροφόρησης :  

https://www.facebook.com/SamothraceNightSky/
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το Κέντρο πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας που βρίσκεται στο Πόρτο-

Λάγος του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και  

το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου που βρίσκεται στην Κεραμωτή της Π.Ε. 

Καβάλας 

Υπάρχει διαθέσιμη πολύγλωσση ιστοσελίδα για το Πάρκο με πλούσιο περιεχόμενο.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου : κύριοι σκοποί του Φορέα είναι η προστασία, 

διαχείριση και προώθηση του υγροτόπου του Δέλτα Έβρου, οι οποίοι επιτυγχάνονται 

μέσω δράσεων όπως η επιστημονική παρακολούθηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 

των υδάτων, η επόπτευση – φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, η ενημέρωση 

των χρηστών και των επισκεπτών, καθώς και η υλοποίηση εκδηλώσεων και 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου βρίσκεται στην Τραϊανούπολη και λειτουργεί 

καθημερινά παρέχοντας πληροφορίες στους επισκέπτες για το Δέλτα του Έβρου, τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων 

και ξεναγήσεων. Από το Κέντρο Πληροφόρησης το κοινό μπορεί να προμηθευτεί 

έντυπο υλικό για τον υγρότοπο και αναμνηστικά είδη από το πωλητήριο.   

Ακόμη, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν στα λεωφορεία 

του Φορέα Διαχείρισης και να περιηγηθούν στον υγρότοπο πραγματοποιώντας 

παράλληλα παρατήρηση πουλιών με κιάλια και τηλεσκόπια, καθώς και βαρκάδα. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό το οποίο είναι 

διαθέσιμο σε ελληνικά και αγγλικά.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου : έχει υπό την ευθύνη του 

το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Μεταξύ των δράσεών του εντάσσονται προγράμματα ενημέρωσης και ξενάγησης στην 

προστατευόμενη περιοχή, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού 

υλικού, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, καθώς και ημερίδων και σεμιναρίων που 

απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.  

Ακόμη ο Φορέας έχει στην ευθύνη του το Κέντρο Ενημέρωσης που εδρεύει στη Δαδιά 

του οποίου ο ρόλος είναι να υποδέχεται τους επισκέπτες, να τους βοηθά στην 
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παρατήρηση και ερμηνεία της φύσης και να τους ενημερώνει για το Εθνικό Πάρκο και 

τις οικολογικές, πολιτισμικές και άλλες αξίες του.  

Στο Κέντρο Ενημέρωσης που λειτουργεί καθημερινά ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 

επισκεφτεί την έκθεση με το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό και να 

παρακολουθήσει ενημερωτικό ντοκιμαντέρ για το Εθνικό Πάρκο. Στη συνέχεια 

υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης από εξειδικευμένο προσωπικό στο παρατηρητήριο 

αρπακτικών πουλιών ή περιήγησης σε σηματοδοτημένα μονοπάτια στο δάσος.  

Για το πάρκο και τις δράσεις του φορέα μπορεί κανείς να ενημερωθεί από την 

ιστοσελίδα του η οποία περιέχει χρήσιμο υλικό σε δύο γλώσσες (ελληνική και 

αγγλική).  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ το 2018 στο σύνολο της Π-ΑΜΘ λειτουργούσαν 386 

ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών με την πλειοψηφία των καταλυμάτων 

(54,4%) να συγκεντρώνεται στο νησί της Θάσου όπου συνολικά καταγράφονται 

περισσότερες από 11.200 κλίνες και ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και 

Καβάλας.  

Αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σημειώνεται ότι το 61,69% 

των κλινών αφορά σε καταλύματα 3* και 2*.  

Ξενοδοχειακό δυναμικό 2018  

Περιφερειακή 
Ενότητα 

  5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 

Δράμας 

Μονάδες 1 3 11 2 3 20 

Δωμάτια 73 173 223 68 49 586 

Κλίνες 147 365 453 121 92 1.178 

Έβρου 

Μονάδες 3 2 19 29 10 63 

Δωμάτια 384 142 612 705 144 1.987 

Κλίνες 762 293 1.192 1.302 291 3.840 

Θάσου 

Μονάδες 4 12 40 106 48 210 

Δωμάτια 444 963 1.227 2.117 719 5.470 

Κλίνες 929 2.099 2.577 4.238 1.372 11.215 

Καβάλας 

Μονάδες 2 5 12 22 10 51 

Δωμάτια 179 310 479 523 154 1.645 

Κλίνες 359 573 897 980 325 3.134 

Ξάνθης Μονάδες 2 3 10 2 2 19 
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Ξενοδοχειακό δυναμικό 2018  

Δωμάτια 127 68 369 87 34 685 

Κλίνες 244 146 748 175 66 1.379 

Ροδόπης 

Μονάδες 0 5 17 0 1 23 

Δωμάτια 0 252 598 0 11 861 

Κλίνες 0 490 1.127 0 22 1.639 

Σύνολο 

Μονάδες 12 30 109 161 74 386 

Δωμάτια 1.207 1.908 3.508 3.500 1.111 11.234 

Κλίνες 2.441 3.966 6.994 6.816 2.168 22.385 

ΠΗΓΗ : ΙΝΣΕΤΕ, Βασικά τουριστικά μεγέθη Περιφέρειας ΑΜΘ 

Ωστόσο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες λειτουργούν αρκετά καταλύματα υψηλού 

επιπέδου τα οποία έχουν τη δυναμική και τη δυνατότητα να προβάλλουν στους 

πελάτες τους την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με τρέχοντα 

στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος λειτουργούν συνολικά 41 τέτοιες 

ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες ως προς τον αριθμό τους εμφανίζουν σαφή υπεροχή 

στη Θάσο όπου καταγράφονται τέσσερα (4) καταλύματα 5* και δεκατρία (13) 

καταλύματα 4*.  

Αναλυτικότερα παρατίθενται στον επόμενο πίνακα οι ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 

5*.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

4**** ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΡΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΙΣΜΑΡΟΣ, ΦΙΛΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

4**** ΛΑ ΣΑΛΕ-ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΞΕΝΙΑ 

5***** ΖΗΤΑ ΠΑΛΛΑΣ,  ΘΑΟΥΣΑΝΤ ΚΟΛΟΡΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

4**** ΑΚΤΗ ΤΟΣΚΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, EΓΝΑΤΙΑ, ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ, ΟΑΚ 

5***** ΛΟΥΣΥ 

LUX ΙΜΑΡΕΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 

4**** ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, ΚΟΥΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΕΙΝΟ ΣΠΙΤΙ 

LUX ΥΔΡΑΜΑ ΓΚΡΑΝΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

4**** ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΑΝΤ ΧΟΤΕΛ,  ΝΕΦΕΛΗ 

5***** ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΣΤΗΡ, ΡΑΜΑΝΤΑ ΠΛΑΖΑ ΘΡΑΚΗ 

  

https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/12638
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/11559
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/11017
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/12561
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/03218
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/11323
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/13844
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/02714
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/02487
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/03908
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/13059
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/13074
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/12263
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/15311
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/02820
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/06679
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/01759
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ  

4**** ΑΙΘΡΙΟ,  ΑΙΟΛΙΣ, ΘΑΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΑ    ΖΩΗ, ΘΑΣΟΣ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛ, ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΟΝ ΑΚΤΗ,   ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΤΗ, ΝΟΤΟΣ, ΠΑΛΑΤΙ, 
ΤΟ ΜΠΛΕ ΟΝΕΙΡΟ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΩΚΕΑΝΟΣ  

5***** ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΛΙΟ ΜΑΡΕ, ΘΑΣΟΣ 
ΓΚΡΑΝΤ ΡΙΖΟΡΤ, ΧΡΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/08581
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14969
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14643
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/15652
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/15652
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/02563
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/13586
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/13468
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14065
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14277
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14277
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/11753
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/14855
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/15407
https://services.grhotels.gr/el/SearchAccomodation/HotelData/15407
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Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχουν ακόμη, σύμφωνα με το Μητρώο 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Απρίλιος 2019) του Υπουργείου Τουρισμού, 17.131 κλίνες σε 

1.144 μη κύρια καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και 2.383 κλίνες σε 240 επαύλεις -

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 3 7  0 12 

ΚΛΙΝΕΣ  38 43 110  0 191 

ΔΩΜΑΤΙΑ  15 20 47  0 82 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 18 27 44 91 

ΚΛΙΝΕΣ  27 281 402 545 1.255 

ΔΩΜΑΤΙΑ  11 120 193 263 587 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 16 154 576 169 915 

ΚΛΙΝΕΣ  404 2.884 8.330 2.020 13.638 

ΔΩΜΑΤΙΑ  181 1.143 3.623 948 5.895 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 31 54 17 106 

ΚΛΙΝΕΣ  68 631 852 227 1.778 

ΔΩΜΑΤΙΑ  27 225 310 83 645 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 0 3 3 7 

ΚΛΙΝΕΣ  12 0  0 36 48 

ΔΩΜΑΤΙΑ  6 0 0  16 22 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 8 1 13 

ΚΛΙΝΕΣ   82 128 11 221 

ΔΩΜΑΤΙΑ   38 32 5 75 

ΠΗΓΗ : Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων Υπουργείο Τουρισμού  στοιχεία 15/4/2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 4Κ 3Κ 2Κ 1Κ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 210 675 234 1.144 

ΚΛΙΝΕΣ  549 3.921 9.822 2.839 17.131 

ΔΩΜΑΤΙΑ  240 1.546 4.205 1.315 7.306 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

 

ΠΕ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕ 
ΕΒΡΟΥ 

ΠΕ 

ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕ 

ΡΟΔΟΠΗΣ  

 

ΠΕ 

ΘΑΣΟΥ  

ΠΕ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 23 15 11 163 23 240 

ΚΛΙΝΕΣ 73 280 225 95 1.490 220 2.383 

ΔΩΜΑΤΙΑ  18 49 59 18 396 59 599 

ΠΗΓΗ : Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων Υπουργείο Τουρισμού, στοιχεία 15/4/2019 

 
Σημειώνεται επίσης ότι στη λίστα Alpha Guide του Αθηνοράματος για την Περιφέρεια 

ΑΜΘ έχουν αξιολογηθεί 52 καταλύματα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

Δράμα : Hydrama Grand Hotel, Kouros 

Βώλακας : Αλώνι του κυρ –Θανάση, Μαρήλια, Μονοπάτι Ε6  

Γρανίτης : Grand Chalet Granitis, Granitis Hotel 

Tαξιάρχες : Jennifer Home Hotel 

Παρανέστι : Νέσσος, Philoxenia 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Mουσθένη : Dionysos Village 

Καβάλα: Egnatia City Hotel & Spa, Ιμαρέτ 

Μεσοροπή : Kλαδί Ελιάς Suites  

Παλιό Τσιφλίκι : Villa Romantica  

ΠΕ ΘΑΣΟΥ  

Aeolis Thassos, Alea Hotel & Suites, Alexandra Beach, Alexandra Golden Boutique Hotel, 

Αριάδνη Hotel Bungalows, Bungalows Makryammos, Enavlion Hotel, Ilio Mare Beach, 

Καλλίστη, Royal Paradise Beach Resort & Spa, Villa Νικολέτα  

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

Αλεξανδρούπολη : Alexander Beach, Apolithomeno Dasos Holliday Villas, Astir Egnatia Hotel, 

Αφροδίτη, Nefeli, Thraki Palace Hotel & Conference Center  

Δαδιά : Το Δαδιάσελο 

Πεντάλοφος : Ευρωθήραμα 

Σαμοθράκη : Έπαυλη Αρχόντισσα, Μαρίβα, Niki Beach, Υληέσσα Hotel Apartments   

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Κομοτηνή : Anatolia, Arcadia 

Mαρώνεια : Ismaros, Ρωξάνη Country House 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 

Ξάνθη : Elena Hotel, Elisso, Hotel Casino Xanthi, Le Chalet, Natassa, Z. Palace & Congress Center  

Tοξότες : Filoxenia Hotel  

Σταυρούπολη : Nέμεσις  
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Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τον μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων που 

λειτουργούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ μόνο είκοσι τρεις (23) από αυτές έχουν ενταχθεί 

στην πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος «Ελληνικό Πρωϊνό» 

που σκοπό έχει τον εμπλουτισμό του πρωινού των ξενοδοχείων με ελληνικά προϊόντα 

και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα.  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΡΩΙΝΟ» 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ Aloni Hotel (Bώλακας Δράμας) 

Hydrama Grand Hotel (Δράμα) 

Emporiko (Δράμα) 

Achillion Palace (Δράμα) 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ Philippeio (Κρηνίδες Καβάλας) 

Lucy Hotel (Καβάλα) 

Galaxy (Καβάλα) 

Ηotel Εuropa (Καβάλα) 

Hotel Esperia (Καβάλα) 

Αmalia Hotel Apartments (Καβάλα) 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ Α For Art Hotel (Θάσος) 

Makryammos Bungalows (Θάσος) 

Hotel Kamelia (Σκάλα Ποταμιάς Θάσου) 

Resort llio Mare (Θάσος) 

Αtrium Thassos (Θάσος) 

Alexandra Golden Thassos Boutique Hotel (Θάσος) 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Chris & Eve (Κομοτηνή) 

Anatolia Komotini (Κομοτηνή) 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ Dadia Forest Inn (Σουφλί) 

Alkyon Hotel (Αλεξανδρούπολη) 

Alexander Beach (Αλεξανδρούπολη) 

Hotel Errika (Αλεξανδρούπολη)) 

Niki Beach Hotel (Σαμοθράκη) 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ - 

ΠΗΓΗ : https://www.greekbreakfast.gr/xenodoheia 

 

  

  

https://www.greekbreakfast.gr/xenodoheia/
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ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

Η λίστα Alpha Guide περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιλεγμένους χώρους εστίασης 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ, με την πλειοψηφία αυτών να συγκεντρώνονται σε περιοχές 

του Έβρου και της Καβάλας, ενώ ακολουθεί η Θάσος και οι υπόλοιπες εν συνεχεία 

περιοχές.   

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ALPHA GUIDE 

Περιφερειακή Ενότητα  Έβρου (12) Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (6) 

Αη Γιώργης  

Το Δίχτυ 

Γαλάζια Χάντρα 

Γριά Βάθρα 

Καρυδιές 

Η Κληματαριά 

Παράδεισος 

Ο Σίμος 

Αϊ Γιώργη 

Χόβολη 

Μετόχι 

Το Νησιώτικο 

 

Αρνεμούσι 

 Τα Πυροφάνια  

Νερόμυλος  

Φάρμα Κρεάτων  

Σουλτάν Τεπέ  

Φάρος 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  (6) Περιφερειακή Ενότητα Θάσου (8) 

Αποθήκη 

La Terra  

Παραδοσιακή ταβέρνα Κοττάνη  

Το Πίλημα 

Tower Restaurant 

Tα Φαναράκια 

Βασίλης 

Kazaviti 

Κραμπούσα 

Το Λιμάνι 

Μούσες 

Ο Παλιός Νερόμυλος 

Σειρήνες 

Σύμη  

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (12) Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (5)   

Βόσπορος 

Κλαδί Ελιάς 

Κυρά Βαγγελιώ 

Ορεινό 

Πάνος – Ζαφείρα 

Παραλιακόν 

Σάββας 

Το Έξω Σπίτι 

Τσαλαπετεινός 

Φωτεινή 

Ψαράκι 

Alburo in the city 

 

Βαής  

Γαλλία  

Πέτρινη Γωνιά  

Πλατάνια  

Ποταμός  

 

ΠΗΓΗ : https://www.alpha-guide.gr 
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ΜΟΥΣΕΙΑ  

Η Περιφέρεια ΑΜΘ συνεπεία του πολιτιστικού της πλούτου διαθέτει και έναν μεγάλο 

αριθμό μουσείων τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.  

Ειδικότερα :   

Λαογραφικό Μουσείο Ίασμου Μουσείο Λαδιού Ελιάς 

Μουσείο Μετάξης Σουφλίου Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης 

Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Αλεξανδρούπολης 

Λαογραφικό Μουσείο Βύσσας Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης 

Στρατιωτικό Μουσείο Λίσσε Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Ρωμά 

Λαογραφικό Μουσείο Ξυλαγανής Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμότειχου 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και 

Κομοτηνής 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Διδυμότειχου 

Μουσείο λαογραφικής και ιστορικής 
ανάδειξης «Γρηγόρης Αυξεντίου» 

Λαογραφικό Μουσείο Διδυμότειχου 

Μουσείο Καπνού Καβάλας Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής 

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς 
Λυκείου Ελληνίδων 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 
Παρανέστι 

Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης Συλλογή Ιδρύματος Παπανικολάου 

Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης Μουσείο Πέτρας 

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμότειχου Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων 

Λαογραφικό Μουσείο Συλλόγου 
Καππαδοκών Ν. Έβρου 

Δημοτικό Μουσείο Πολύγνωτου Βαγή 

Δημοτική Πινακοθήκη Διδυμότειχου Στρατιωτικό Μουσείο Οχυρού Νυμφαίας 

Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
Ελευθερούπολης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου Μουσείο Παιδείας Παιδαγωγικών 
Επιστημών 

Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων Το Σπίτι της Σκιάς 

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο 
Καβάλας 

Λαογραφικό Μουσείο Μεσορόπης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων Λαογραφικό Μουσείο Νικήσιανης 
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Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
Αβδήρων 

Λαογραφικό Μουσείο Φωλιάς 

Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης Μουσείο Λαδιού Ελαιοχωρίου 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητρόπολης 
Ξάνθης 

Λαογραφικό Αγροτικό Μουσείο 
Πετροπηγής 

Μουσείο Παιδικής Τέχνης Οικουμένη Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού 

Μουσείο Καπνού Ξάνθης Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης 
Χρυσούπολης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Λαογραφικό Μουσείο Πτελέας 

Αρχοντικό Λύσανδρου Σκουτέρη Ναυτικό Μουσείο Καβάλας 

Μουσείο Κων/νου Καραθεοδωρή Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων 
Δράμας 

Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης 

Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Στέγης 
Πολιτισμού Νέας Καρβάλης 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Δράμας Εκκλησιαστικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης 

Λαογραφικό Μουσείο «Τα Γνάφαλα» 
Σουφλίου 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   

MARKETING GREECE: Πρόκειται για εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

ιδρύθηκε το 2013 και μέσα από συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργείο 

Τουρισμού, Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, επιχειρηματίες, κ.α.) επιχειρεί τη 

δημιουργία μιας νέας τουριστικής ταυτότητας για την Ελλάδα, φιλοδοξώντας να την 

αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους και ελκυστικότερους τουριστικούς 

προορισμούς παγκοσμίως. Ακόμη, μέσα  από τις δράσεις της επιδιώκει την 

ενδυνάμωση της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό και τον 

αγροδιατροφικό τομέα. 

 

Παράλληλα, λειτουργεί και υποστηρίζει το Discover Greece μια υψηλής ποιότητας 

διαδραστικής πλατφόρμας  που αποτελεί τη βάση και το στρατηγικό πυλώνα, πάνω 

στην οποία αναπτύσσονται πολυεπίπεδες καμπάνιες προβολής των προορισμών της 

Ελλάδας. Η πλατφόρμα προβάλλει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τουριστικών 

προϊόντων μέσα από  πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, ενεργεί ως εργαλείο 

πωλήσεων, παρέχοντας τη διασύνδεση των προϊόντων με διαδικτυακές μηχανές 



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 71 

κρατήσεων και συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη online εκστρατειών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Ζητούμενο είναι η πλατφόρμα να αποτελέσει κοινό τόπο όλης 

της τουριστικής κοινότητας της χώρας.   

 

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ: είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας που 

δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού και 

συμβάλλει μέσω των δραστηριοτήτων της στην τοπική, τουριστική και κοινωνική 

ανάπτυξη. Διαθέτει Γραφείο Πολιτιστικού Τουρισμού το οποίο έχει την ευθύνη για τη 

λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Πληροφόρησης Επισκεπτών, του Φρουρίου 

Καβάλας, των εγκαταστάσεων «Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων», την οργάνωση 

συμμετοχής σε τουριστικές και άλλες εκθέσεις, την επιμέλεια παραγωγής τουριστικού 

έντυπου υλικού, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του ιαματικού 

τουρισμού κ.α. Ακόμη, είναι υπεύθυνη για εκδηλώσεις που έχουν καταστεί θεσμός για 

την περιοχή όπως το COSMOPOLIS FESTIVAL, ενώ συνεργάζεται και με άλλους φορείς 

για τη διοργάνωση και άλλων σημαντικών δρώμενων όπως το Φεστιβάλ Φιλίππων – 

Θάσου, το Kavala Airsea show, κ.α..  

Επίσης η Δημωφέλεια διαχειρίζεται την ιστοσελίδα kavalagreece.gr παρέχοντας 

τουριστικό περιεχόμενο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε τέσσερις γλώσσες.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ): Αποτελεί τον 

βασικό μοχλό θεατρικής δραστηριότητας στην πόλη της Καβάλας και της 

περιφερειακής ενότητας εν γένει. Σε συνεργασία με τη Δημωφέλεια διοργανώνει το 

καλοκαίρι ένα από τα κορυφαία Φεστιβάλ αρχαίου δράματος, το Φεστιβάλ Φιλίππων 

που λαμβάνει χώρα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και αποτελεί το κορυφαίο 

πολιτιστικό γεγονός της ευρύτερης περιοχής το οποίο παρακολουθούν πάνω από 

20.000 θεατές.  

“ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ”: είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  που όραμά 

της αποτελεί η μετατροπή του πανάρχαιου φυσικού αγροτο-πολιτιστικού 

περιβάλλοντος της πεδιάδας των Φιλίππων σε έναν προορισμό αριστείας με 

παγκόσμια ακτινοβολία. Στο πλαίσιο αυτό δρα συσπειρώνοντας επιστημονικό 

δυναμικό και ενεργοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να  αναπτυχθεί ολιστικά η 

ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας των Φιλίππων με τη επωνυμία “Πάρκο Φιλίππων”. Η 

εταιρία για τις ανάγκες της πρωτοβουλίας αυτής έχει αναπτύξει συνεργασίες με 
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αναπτυξιακούς και τοπικούς φορείς, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και το έργο της 

κινείται στην ίδια λογική και φιλοσοφία με εκείνο της ανάπτυξης και ανάδειξης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού.  

Συνεπώς, η συμμετοχή της στο Σύμφωνο θεωρείται σκόπιμη και απολύτως αναγκαία, 

καθώς είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα συνεισφέρει πολλαπλά στην επιτυχή 

ανάπτυξη και λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής μέσα από τις ιδέες του υψηλά 

καταρτισμένου και εξειδικευμένου επιστημονικού της δυναμικού, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας, τη διασύνδεση με φορείς και οργανισμούς που η ίδια έχει εδραιώσει 

στενούς δεσμούς συνεργασίας κλπ.  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: αποτελεί αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία με περιοχή δράσης τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και 

Καβάλας. Μεταξύ των στόχων της είναι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, η 

προβολή των τοπικών προϊόντων, η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, 

φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Σε συνεργασία με άλλους φορείς διοργανώνει 

συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΕΚΠΟΤΑ: Αποτελεί ένα πολυδύναμο «εργαστήρι» που 

προβάλλει τη Δράμα, προωθεί συστηματικά τον πολιτισμό, σχεδιάζει και προσφέρει 

πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας, στηρίζει πνευματικές και 

καλλιτεχνικές δημιουργίες, κ.α.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ:  Το 2012 

μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη ο Μουσικός Οργανισμός Δήμου Δράμας και το 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας συνενώθηκαν στο νέο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους» – Δήμου Δράμας. Σκοπός του είναι η προαγωγή και διάδοση της 

τέχνης του κινηματογράφου και ειδικότερα της ταινίας μικρού μήκους στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ 

ελληνικών ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα και του αντίστοιχου διεθνούς 

φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Δράμας.  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ: έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή του 

πολιτισμού στην ΠΕ Ξάνθης και διαθέτει Τμήμα Πολιτισμού και Τμήμα Πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων που χειρίζεται την οργάνωση σημαντικών πολιτιστικών δρώμενων όπως 

το «Ξανθιώτικο Καρναβάλι», τις «Γιορτές Παλιάς Πόλης», τις «Γιορτές Νεολαίας», κ.α. 

ΟΙΝΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ : το 1993 δεκατρείς οραματιστές οινοπαραγωγοί της Βορείου 

Ελλάδος ίδρυσαν την «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Μακεδονίας» που 

το 2002 μετονομάστηκε σε «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου 

Ελλάδος», λόγω της ένταξης νέων μελών από τη Θράκη και την Ήπειρο. Το 2010 η 

εταιρία ανανέωσε την εικόνα της καθιερώνοντας πλέον την επωνυμία «Οίνοι Βορείου 

Ελλάδος». Μεταξύ των στόχων του φορέα είναι η προστασία και ανάδειξη των 

περιοχών και ονομασιών προέλευσης και των γηγενών ποικιλιών του αμπελώνα της 

Βορείου Ελλάδος,  η στήριξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπικών 

δραστηριοτήτων με κεντρικό άξονα το αμπέλι και το κρασί, κ.α. Η εταιρία έχει 

καταφέρει να δημιουργήσει δύο ισχυρούς και ιδιαίτερα καταξιωμένους θεσμούς : α) 

τους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

οινοτουρισμού στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Δρόμος του Κρασιού του Διονύσου 

που διατρέχει οινικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από την Καβάλα, τη Δράμα και την Ξάνθη και β ) την 

εκδήλωση «ανοικτές πόρτες» που υλοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και 

αποδοχή από οινόφιλους και μη, η οποία περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε αμπελώνες και 

χώρους οινοποιείων, γνωριμία της όλης διαδικασίας παραγωγής του κρασιού 

(οινοποίηση, ωρίμανση, παλαίωση) και γευσιγνωσία. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ): αποσκοπεί στη βιομηχανική ανάπτυξη 

του Βορειοελλαδικού Τόξου με τη συμμετοχή του σε διάφορες οργανώσεις, όργανα, 

επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, 

Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλης διεθνούς 

οργάνωσης που έχει επιδιώξεις παρεμφερείς με τους σκοπούς του Συνδέσμου, αλλά 

και με τη συμμετοχή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου και της Ελλάδας γενικότερα. Στο ΣΒΕ 

υπάρχει πλήθος εγγεγραμμένων μελών – επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων που 

δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας ΑΜΘ και για το λόγο αυτό μια πιθανή 

συνεργασία του ΣΕΒ  στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής μόνο 

θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Ο ρόλος του ενδέχεται να είναι εκείνου του 
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υποστηρικτικού μηχανισμού ενημέρωσης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης της 

επιχειρηματικής κοινότητας.  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ONTOUR: Πρόκειται για μία εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική 

δράση που μετακινείται σε περιοχές που το ζητούν με στόχο να «εξοπλίσει» τους 

επαγγελματίες του τουρισμού και όσους άμεσα ή έμμεσα απασχολούνται και 

επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν, με νέες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες. Στο διήμερο 

Σχολείο οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένους 

ομιλητές, οι οποίοι προσφέρουν γνώσεις μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις σε 

τουριστικά θέματα. Το Σχολείο επιδιώκει να φέρει κοντά την τοπική κοινωνία και να 

ενισχύσει την υλοποίηση συνεργιών, αναδεικνύοντας τις αξίες του εθελοντισμού και 

του συναγωνισμού. Το Σχολείο Τουρισμού OnTour έχει ήδη επισκεφτεί 5 προορισμούς 

(Πόρος, Κατερίνη, Βόρειες Σποράδες, Χίος και Χαλκιδική). 

Η δράση αυτή εκτιμάται ότι με τη μεταφορά της και στις Περιφερειακές Ενότητες της 

ΑΜΘ θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών 

υπηρεσιών.  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: πρόκειται 

για αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αποτελεί τον επίσημο φορέα τουριστικής 

προβολής της πόλης, αλλά και ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Μέσα από την ιστοσελίδα του με περιεχόμενο διαθέσιμο σε έξι γλώσσες προβάλλει 

κοντινούς προορισμούς μεταξύ των οποίων η Καβάλα, το Αρχαιολογικό Πάρκο 

Φιλίππων, το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας κ.α. Ο Οργανισμός πρόσφατα 

συνεργάστηκε με επιτυχία με τη Δημωφέλεια και το Επιμελητήριο Καβάλας με σκοπό 

την προσέλκυση τουριστών από το Ισραήλ. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας 

θεωρείται ότι ο Οργανισμός μπορεί να υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις του την 

ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη 

αποτελεί δεξαμενή επισκεπτών για ενδιαφέροντες προορισμούς της Περιφέρειας 

ΑΜΘ.     

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: Η λειτουργία του μέσα από την 

πολυεδρικότητά του αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε 

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, πλέον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του 

δραστηριότητας, συμβάλλει  στην οικονομική ανάπτυξη της Θράκης. Ταυτόχρονα, 

συνδράμει στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης 
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περιοχής της Θράκης, αλλά και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού 

επιπέδου με άμεσες και έμμεσες δράσεις προσφοράς.  

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ στοχεύει στην ανάπτυξη 

της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και μεταξύ άλλων υλοποιεί 

προγράμματα δια βίου μάθησης σε διάφορα θεματικά πεδία που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα.  

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: λειτουργεί με τέσσερις σχολές σε Δράμα, 

Καβάλα και Διδυμότειχο και θα είχε ενδιαφέρον μια συνεργασία με το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη στήριξη της προβολής της Πολιτιστικής Διαδρομής 

δεδομένου ότι το Τμήμα ασχολείται με θέματα μάρκετινγκ και πληροφοριακών 

συστημάτων.   

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: σκοπός των επιμελητηρίων είναι η προστασία και η ανάπτυξη του 

εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των 

εξαγωγών. Παράλληλα, παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική στην επιχειρηματική 

κοινότητα όπως επίσης υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας. Τα επιμελητήρια Δράμας, 

Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης (Εμπορικό και Βιομηχανικό και Επαγγελματικό και 

Βιοτεχνικό)  δύνανται να έχουν ενεργό ρόλο και δράση στην όλη προσπάθεια 

σύνδεσης της Διαδρομής με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα μέσα από 

ενέργειες εντοπισμού ενδιαφερομένων μελών, ενημέρωσης και ενθάρρυνσής τους για 

την ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.   

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: αποτελούν αξιόπιστο μηχανισμό τοπικής ανάπτυξης, με 

συνεχώς διευρυμένο φάσμα δραστηριοτήτων αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους για την υλοποίηση δράσεων σε πολλαπλά θεματικά πεδία όπως : τουρισμός, 

πολιτισμός, περιβάλλον, αγροδιατροφή, κ.α. Παράλληλα, έχουν αποκτήσει ένα καίριο 

ρόλο ως εμψυχωτές της επιχειρηματικής κοινότητας μέσα από δράσεις ενημέρωσης, 

ενθάρρυνσης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής.  

Στην κατεύθυνση αυτή και δεδομένου ότι η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού 

αναπτύσσεται και διέρχεται από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π-ΑΜΘ 

εκτιμάται ότι θα παίξουν κεντροβαρικό ρόλο ως ένα δίκτυο αντενών υποστήριξης του 

Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής. Στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται 

οι εξής εταιρίες : Αναπτυξιακή Δράμας, Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Ροδόπης, 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος, Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βόρειου Έβρου.  
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4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Τα τοπικά διατροφικά προϊόντα που αξιολογούνται ότι πρέπει να συμμετάσχουν στη 

Διαδρομή είναι πρωτίστως εκείνα που έχουν επιλεγεί για το «Καλάθι Αγροτικών 

Προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως και τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Πρόκειται για 

προϊόντα που παράγονται ή μεταποιούνται στην Περιφέρεια, είναι δυναμικά, 

αναδεικνύουν την ταυτότητα και την ιστορία της περιοχής, συνδέονται με την τοπική 

γαστρονομία και το διατροφικό της πρότυπο και παράλληλα στηρίζουν την 

περιφερειακή οικονομία και απασχόληση. Πρόκειται για προϊόντα των τομέων ζωικής 

και φυτικής παραγωγής, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και  μελισσοκομίας. 

 

Στα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα της Περιφέρειας περιλαμβάνονται τα σιτηρά, το 

γάλα, το βαμβάκι, οι πατάτες, ο καπνός, τα σταφύλια και από πλευράς εξαγωγικής 

δραστηριότητας μεγαλύτερη δυναμική έχουν τα επιτραπέζια σταφύλια, τα ακτινίδια 

(με αυξητική τάση) και τα σπαράγγια, ενώ ακολουθούν με σημαντική εξαγωγική 

δραστηριότητα το ελαιόλαδο, το κρασί και τα καπνά.  

 

Στον τομέα της ζωικής παραγωγής, κυρίαρχα προϊόντα είναι τα τυροκομικά και εν 

γένει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας, το μέλι, τα αλίπαστα και τα καπνιστά, 

ενώ μεγάλη σημασία για την Περιφέρεια και ιδίως για την ΠΕ Έβρου έχει η παραγωγή 

μεταξιού.   

 

Ειδικότερα:  

 Προϊόντα φυτικής παραγωγής : στην Περιφέρεια παράγονται οι ελιές Θρούμπα 

Θάσου  

που είναι προϊόν ΠΟΠ, καθώς και πολλά προϊόντα ΠΓΕ όπως : Ελαιόλαδο Θάσος, 

πατάτα Κάτω Νευροκοπίου, φασόλια γίγαντες - ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου, 

φασόλια πλακέ - μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου. Στον κλάδο της οινικής παραγωγής 

παράγεται πλήθος οίνων ΠΓΕ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.   

Σημαντική είναι επίσης η καλλιέργεια σπαραγγιών, ακτινιδίων, μανιταριών και 

δημητριακών, αλλά και σκόρδων. Μεγάλος αριθμός συνεταιρισμών δραστηριοποιείται 
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στον τομέα της φυτικής παραγωγής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 

(επισυνάπτονται στο παράρτημα).  

Στον επίκεντρο του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας εντάσσεται η καπνοπαραγωγή 

με αιχμή μάλιστα τον «μπασμά», ποικιλία που θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο και 

ειδκά αυτός που καλλιεργείται στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Κομοτηνής. 

Τα επιμελητήρια της Π-ΑΜΘ μαζί με το Επιμελητήριο Σερρών και σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού που εδρεύει στην Καβάλα 

δημιούργησαν τους «Δρόμους του Καπνού - The tobacco roads» με σκοπό την ανάδειξη 

της ιστορίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας και την ένταξη των δρόμων του 

καπνού στον τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας.    

Επίσης, στην Περιφέρεια δραστηριοποιείται ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών 

Θράκης ο οποίος ίδρυσε την εταιρία «Μπασμάς Θράκης Α.Ε.» με σκοπό την 

παράκαμψη των μεσαζόντων  στην επεξεργασία, αλλά και εμπορία του ποιοτικού 

καπνού που παράγεται στην περιοχή. 

 Προϊόντα ζωικής παραγωγής & προϊόντα αλιείας /ιχθυοκαλλιέργειας : προϊόντα 

ΠΟΠ  

στην Π-ΑΜΘ αποτελούν το κασέρι και η φέτα, ενώ παράγονται επίσης και πολλά άλλα 

εξαιρετικά γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλαντικά, προϊόντα ιχθυρών, αλίπαστα και 

οστρακοειδή (π.χ. χαβιάρι, πέστροφα, μύδια) από επιχειρήσεις με έντονα εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Σημαντική είναι και η παραγωγή μελιού ενδεικτικά στη Θάσο. Στην 

Περιφέρεια δραστηριοποιούνται γαλακτοκομικοί και κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, 

μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί,  αλιευτικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί 

οστρακοκαλλιεργειών, κ.α.  

 

 Άλλα Διατροφικά Προϊόντα: σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται 

στον  

κλάδο των αρωματικών φυτών και μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη υφίσταται και 

αντίστοιχος συνεταιρισμός. Άλλα παραγόμενα διατροφικά προϊόντα είναι : ξηροί 

καρποί από τους οποίους φημίζονται τα στραγάλια, μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, 

ζυμαρικά, κ.α.   
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Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι ενταγμένες επιχειρήσεις στο 

μητρώο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οι οποίες έχουν δικαίωμα χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

 

Ζωικά προϊόντα 

PROVERTIA A.B.E.E. ΦΕΤΑ 

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΒΙΟΜ. ΣΥΝ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΝΟΙΚΙΟ" ΦΕΤΑ 

ΔΟΥΚΙΔΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΦΕΤΑ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΦΕΤΑ 

ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΦΕΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΦΕΤΑ 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΣΕΡΙ 

ΠΗΓΗ : ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Στοιχεία 2/2019 

 
Φυτικά προϊόντα 

ΕΝΩΣΗ ''ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ'' 

ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ «NEVROCOOP-ΙΚΕ» 

ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΑΙΚ. ΚΟΥΤΚΟΥ ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΓΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ 
ΠΡΙΝΟΥ-«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΕΛΙΑΟΛΑΔΟ ΘΑΣΟΣ -ΠΓΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΕΛΙΑΟΛΑΔΟ ΘΑΣΟΣ -ΠΓΕ 

ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΛΙΑΟΛΑΔΟ ΘΑΣΟΣ -ΠΓΕ  & ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ 

ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ ΠΟΠ 

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ 

ΠΗΓΗ : ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Στοιχεία 2/2019 

 

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα οικεία επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 

διατροφικών προϊόντων παρατίθενται στο παράρτημα.   

Στην πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού δεν πρέπει να ενταχθούν μόνο 

επιχειρήσεις και  φορείς που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα αντίθετα, 
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κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της λαϊκής τέχνης και του δημιουργικού πολιτισμού δεδομένου μάλιστα ότι 

στόχος της διαδρομής είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών 

από τις οποίες διέρχεται. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ένταξη επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την κεραμική τέχνη, την τέχνη του μεταξιού, την κατασκευή 

κοσμημάτων, κ.α. 

Ενδεικτικές Επιχειρήσεις στον τομέα της χειροτεχνίας 

Επιχειρήσεις  μεταξιού 
(Σουφλί) 

Μεταξουργία Τσιακίρη & Μουσείο Τέχνης Μεταξιού 
Τσιακίρη 

Μεταξωτά Σουφλίου Μπουρουλίτη 

Μεταξωτά Μυρσίνη 

Σαρανίδης Χρήστος 

 

Σαπωνοποιεία 

bi-o-live (Ξάνθη) 

Thassos shop, βιοτεχνία παραδοσιακού σαπουνιού 
(Θάσος)  

Κατασκευή κοσμημάτων IrisGold Jewelry Factory, επισκέψιμη βιοτεχνία  (Λιμένάρια 
Θάσου) 

Εργαστήρια κεραμικής Κέντρο σύγχρονης κεραμικής Καρακίτσος Κώστας 
(Καβάλα) 

 

  

http://www.tsiakiris.gr/index.php
http://www.artofsilkmuseum.gr/
http://www.artofsilkmuseum.gr/
http://www.irisgold.com/index.php/en/


Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 80 

5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 
 

 

Η λειτουργία και βιωσιμότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής θα στηριχθεί στην 

ανάπτυξη ενός συμμετοχικού σχηματισμού μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων, φορέων, 

οργανισμών και άλλων εμπλεκομένων με τον τουρισμό και τον πολιτισμό υπό τη 

μορφή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.  

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συμμετοχικού σχηματισμού διέρχεται μέσα από τέσσερις (4) 

φάσεις : α) Σύσταση, β) Ανάπτυξη, γ) Λειτουργία και δ) Μετασχηματισμός. 

 

Η πρώτη φάση που αφορά στη σύσταση είναι εξέχουσας σημασίας και περιλαμβάνει 

τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα θέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργία του 

συνεργατικού σχηματισμού (cluster). Ουσιαστικά, η φάση αυτή προετοιμάζει το 

έδαφος και περιλαμβάνει δράσεις εντοπισμού επιχειρήσεων που μπορούν να 

συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, ενημέρωσης και κινητοποίησής τους, καθώς 

και καλλιέργειας και ανάπτυξης κοινής αντίληψης ως προς τη συνεργασία - δικτύωση. 

Στη φάση της σύστασης απαιτούνται ενέργειες και πρωτοβουλίες παρακίνησης / 

ενθάρρυνσης και εν ολίγοις, ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος και εν τέλει, 

προσέλκυσης και συμμετοχής μιας μικρής (αρχικά) μάζας επιχειρήσεων και φορέων 

(εκλεκτοί και πρόθυμοι).  

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επιτόπου συναντήσεις, 

τηλεφωνικές επαφές και επικοινωνίες με επιχειρηματίες, συλλογικούς φορείς, κ.α., 

ώστε να μεταφερθεί και να αναδειχθεί στην επιχειρηματική και λοιπή κοινότητα η 

ΦΑΣΗ 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ  

ΦΑΣΗ 2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΦΑΣΗ 3 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

 

 

ΦΑΣΗ 4 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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σπουδαιότητα της προσπάθειας ανάπτυξης του νέου τουριστικού προϊόντος της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού και της σύστασης του Συμφώνου, καθώς 

και τα οφέλη που απορρέουν από μια πιθανή συμμετοχή σε αυτό.  

Η άρση των επιφυλάξεων και της διστακτικότητας αποτελεί ζητούμενο και ενέργεια 

μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση συναίνεσης, αλλά και μιας κρίσιμης μάζας 

επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τη βιωσιμότητα της λειτουργίας 

και ελκυστικότητας, βιωσιμότητας της Διαδρομής.  

Η αναγκαιότητα της ενημέρωσης και επικοινωνίας των δυνητικών μελών του δικτύου 

πηγάζει και από κακές πρακτικές και εμπειρίες του παρελθόντος που καταδεικνύουν 

ως παράγοντα αποτυχίας πολλών τέτοιων πρωτοβουλιών την «εκ των άνω» 

προσέγγιση (top down approach) που είχε ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή κινητοποίηση 

αφού η πρωτοβουλία σύστασης του δικτύου σε τέτοιες περιπτώσεις ανήκει 

αποκλειστικά στον εμπνευστή της με συνέπεια οι επιχειρήσεις να μη μπορούν να 

αναπτύξουν το αίσθημα «αποκλειστικότητας της πρωτοβουλίας» και να μην 

καταφέρουν τελικά να ενστερνιστούν - στηρίξουν την όλη  προσπάθεια.   

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια πολύμηνη 

εκστρατεία επαφών και ενημερωτικών συναντήσεων με επιχειρήσεις και φορείς σε 

όλη τη γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Το ζητούμενο σε όλη την προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος της 

επιχειρηματικής κοινότητας δεν ήταν το ποσοτικό στοιχείο, αλλά το ποιοτικό. Έτσι, το 

ενδιαφέρον εστιάστηκε σε ένα μικρό (αναλογικά της μεγάλης έκτασης της 

Περιφέρειας), αλλά επιλεκτικό, κατάλληλο και επαρκές δείγμα.  

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την προσέγγιση επιχειρήσεων και άλλων εν 

δυνάμει ενδιαφερομένων είχε ως πρώτο στάδιο το σχεδιασμό πληροφοριακού υλικού. 

Έτσι, σχεδιάστηκε ένα καλαίσθητο και περιεκτικό σε περιεχόμενο ενημερωτικό 

έντυπο για το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, καθώς και μια αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

συγκεκριμένο εγχείρημα.  

Επόμενο βήμα αποτέλεσε ο προσδιορισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

κλάδων που κρίθηκε σκόπιμο για λόγους λειτουργικούς, κλαδικούς, αναπτυξιακούς, 

κ.α., να ενταχθούν στην Πολιτιστική Διαδρομή και το Τοπικό Σύμφωνο Συνεργασίας 

και ακολούθως αναζητήθηκαν οι πηγές άντλησης πληροφοριών για τον εντοπισμό 
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δυνητικών μελών (π.χ. Περιφέρεια ΑΜΘ, Επιμελητήρια Περιφέρειας ΑΜΘ, 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Υπουργείο 

Τουρισμού, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.α.).  

Εν συνεχεία και έχοντας ως γνώμονα την καταρχήν ένταξη στο Σύμφωνο ενός μικρού 

αριθμού επιχειρήσεων, αξιολογήθηκε ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συγκεντρώνουν 

ορισμένα επιθυμητά στοιχεία όπως : επιχειρηματική κουλτούρα, διαχρονική εικόνα και 

αξία, δυναμική, στοιχεία τοπικότητας, μοναδικότητας και ποιότητας στις υπηρεσίες ή 

τα προϊόντα τους, ενδιαφέρον, διάθεση, προθυμία, όραμα, υπέρβαση.  

Ένα ακόμη κριτήριο είναι η πρόθεση-δυνατότητα των δυνητικών μελών να 

δημιουργούν και να συμμετέχουν σε συνέργειες που θα προσδώσουν ώθηση και 

αναπτυξιακή διάσταση στη σύνδεση της συγκεκριμένης Πολιτιστικής Διαδρομής με 

την τοπική οικονομία. 

Τέλος, μια επιπλέον παράμετρος που συνεκτιμήθηκε για την επιλογή των πρώτων 

επιχειρήσεων που θα διαμορφώσουν τον πυρήνα του Συμφώνου είναι η 

αντιπροσωπευτική συμμετοχή επιχειρήσεων από διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες, ώστε στη Διαδρομή να υπάρχει πολυεπίπεδη και πολυτομεακή 

σύνδεση, καθώς και ικανοποιητικό μέγεθος. Ζητούμενο είναι στο Σύμφωνο να υπάρχει 

πολυσυλλεκτικότητα τόσο από πλευράς δραστηριότητας, γεωγραφικής διασποράς, 

αλλά και μην ενταχθούν μόνο πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι κοινά αποδεκτό 

ότι διαπνέονται από χαρακτηριστικά που λειτουργούν ανασταλτικά σε θέματα 

συνεργασιών και δικτυώσεων, ενώ χαρακτηρίζονται από περιορισμένο χρόνο και 

πόρους (όχι απαραίτητα οικονομικούς) και δε μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στο 

δίκτυο.        

Στη λογική όλων των παραπάνω εντοπίστηκαν οι πρώτοι «κρίσιμοι κρίκοι» οι οποίοι 

αξιολογήθηκαν ότι με την πιθανή συμμετοχή τους στο δίκτυο θα λειτουργήσουν ως 

«βιτρίνα», θα οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης για το εγχείρημα, θα πείσουν και θα 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση 

επιχειρηματιών με ικανότητα να εμπνεύσουν, να πείσουν, να αναπτύσσουν σχέσεις, να 

συνεργάζονται, να επενδύουν χρόνο και πόρους, να μοιράζονται πληροφορίες και 

γνώσεις και να αναζητούν το κοινό όφελος αποτελούν συστατικά στοιχεία που 
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εφόσον τηρηθούν, προδιαγράφουν την ευοίωνη πορεία του Συμφώνου και της 

Διαδρομής.   

Διαμορφώθηκε λοιπόν μια λίστα επιχειρήσεων, φορέων, κ.α. που πληρούσαν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις και ξεκίνησε η διαδικασία της προσέγγισης, ενημέρωσης και 

ενθάρρυνσης της ένταξής τους στην Πολιτιστική Διαδρομή και το Τοπικό Σύμφωνο 

Ποιότητας.  Σημειώνεται ότι η όλη προσπάθεια δεν περιορίστηκε σε μια μόνο πρώτη 

επαφή αντίθετα, περιλάμβανε ενέργειες επαναπροσέγγισης και παρακολούθησης του 

τυχόν ενδιαφέροντος και των προθέσεων των επιχειρήσεων/φορέων (follow up).   

Αποτέλεσμα της εντατικής και συνεχούς προσπάθειας του Αναδόχου είναι η 

εξασφάλιση ενός σημαντικού αριθμού ενδιαφερόμενων με γεωγραφική διασπορά και 

κλαδική αντιπροσώπευση, όσο και της έγγραφης πρόθεσής τους. Συγκεκριμένα πλέον 

των πενήντα (50) επιχειρήσεων /φορέων υπέβαλαν αίτηση καταρχήν ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στο Σύμφωνο.      

Στο παράρτημα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες αιτήσεις.  
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6. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ   

 

 

6.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης Συνεργατικού Σχεδιασμού  

Για τη συγκρότηση και ανάπτυξη του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) 

απαιτούνται τα κάτωθι βήματα : 

 

 1ο ΒΗΜΑ Κοινή αντίληψη στόχων - εδραίωση εμπιστοσύνης 

Αφού εντοπιστούν οι πρώτες επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο συνεργατικό 

σχηματισμό συζητούνται οι όροι και τα αμοιβαία οφέλη που θα έχουν μέσα από αυτή 

τη συνεργασία και δίδεται έμφαση στη συνεισφορά του cluster. Είναι αδιαμφισβήτητα 

καλύτερα τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσα από δράσεις συνεργασίας εν 

συγκρίσει με τη μεμονωμένη και ανεξάρτητη λειτουργία κάθε επιχειρηματικής 

μονάδας. Κατόπιν, απαιτούνται συναντήσεις με στόχο την εδραίωση της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων που θα συμβάλλει στη μεταξύ τους καλή 

συνεργασία και στην από κοινού ανάληψη δράσεων.   

 

2ο ΒΗΜΑ Ανάπτυξη στρατηγικών δεσμών 

Το δεύτερο βήμα αφορά στον προσδιορισμό των δεσμών συνεργασίας που προκύπτει 

μέσα από τον καθορισμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της περιοχής, των 

δεξιοτήτων των μελών του cluster και τον εντοπισμό και θεραπεία τυχόν αδυναμιών 

του. 

 

3ο ΒΗΜΑ  Ανάπτυξη στρατηγικής και οράματος 

Αφού αναπτυχθούν οι τυπικοί δεσμοί συνεργασίας θα διαμορφωθεί το κοινό όραμα, ο 

κύριος στόχος και η στρατηγική για τη δρομολόγηση όλων των προηγούμενων.  

 

4ο ΒΗΜΑ  Σύσταση του cluster 

Μετά την ανάπτυξη της στρατηγικής και του οράματος, επόμενο στάδιο αποτελεί η 

σύσταση του cluster. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης των 

πρωτοβουλιών και των δράσεων που θα αναπτύξει το δίκτυο. Το εν λόγω σχέδιο 

πέραν της δέσμης ενεργειών που θα υλοποιηθούν, θα προσδιορίσει τα αναμενόμενα 



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 85 

αποτελέσματα, τους απαιτούμενους πόρους, τον τρόπο διοίκησης, τα μέλη του cluster 

που έχουν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες και θα μπορούσαν να εμπλακούν. 

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της αγοράς μεταβάλλονται διαρκώς το όραμα και η 

στρατηγική πρέπει να επανεξετάζονται, ώστε να παραμένουν επίκαιρα. Αφού 

ολοκληρωθεί ο κύκλος προετοιμασίας του δικτύου θα ακολουθήσει η θεσμοθέτησή 

του.   

 

Ως απαιτούμενα συστατικά στοιχεία για την επιτυχημένη ανάπτυξη της προτεινόμενης 

δικτύωσης θεωρούνται:  

 

 H ύπαρξη κρίσιμης και ικανής μάζας επιχειρήσεων: η κρίσιμη μάζα αφορά στο 

αριθμητικό κριτήριο και συγκεκριμένα στον ελάχιστο αριθμό - μελών ενός δικτύου 

πέρα από τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί η μέγιστη δυναμική του, 

αλλά και υψηλή ετερογένεια. Είναι σαφές ότι όσο περισσότερα τα μέλη (μάζα), τόσο 

περισσότερες και οι δυνητικές συνδετικές ροές που παρουσιάζονται μέσα σε αυτό. Η 

ύπαρξη κρίσιμης μάζας εκτός του ότι οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας μπορεί 

ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας σε εξωτερικές 

επιρροές ή άλλα είδη πίεσης όπως π.χ. αποχώρηση επιχειρήσεων από τη συστάδα, 

θωρακίζοντας έτσι το σχηματισμό.  

 

Αντίθετα, η απουσία κρίσιμης μάζας καθιστά το cluster ευάλωτο και δυσχεραίνει την 

περεταίρω ανάπτυξη και βιωσιμότητά του. Παρά ταύτα, συνιστάται η κρίσιμη αυτή 

μάζα να είναι αρχικά μικρή και κυρίως συνεκτική μέχρι να εδραιωθεί και να 

καθιερωθεί στην αγορά ως ένα επιτυχημένο και αποτελεσματικό εγχείρημα. 

Σημειώνεται ότι είναι σκόπιμο πέραν των επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε 

επόμενο στάδιο και άλλοι φορείς όπως αναπτυξιακοί φορείς, χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, κ.α. 

 

Η παράμετρος της ικανότητας εστιάζει στην επάρκεια και δυνατότητα των 

επιχειρήσεων να συμπράξουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του cluster. H 

ικανότητα είναι συνάρτηση εν μέρει του μεγέθους κυρίως όμως, του επιπέδου 

οργάνωσης, του στελεχιακού δυναμικού και του τεχνολογικού επιπέδου της κάθε 

επιχείρησης.    
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 Η ύπαρξη κοινωνικού κεφαλαίου δηλαδή κοινών αξιών και κανόνων, 

επιχειρηματικής κουλτούρας που θα διευκολύνει τη συνεργασία των μελών και θα 

επιτρέψει να εστιάσουν εκτός από τα μεμονωμένα οφέλη και στο κοινό συμφέρον. O 

βαθμός εταιρικότητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις, η εμπιστοσύνη 

και αμοιβαιότητα, αλλά και η διάχυση πληροφορίας καθορίζουν το βαθμό επιτυχίας 

του cluster. Πρέπει να υπάρχει συναίνεση σε βασικά στοιχεία, συνειδητοποίηση της 

ανάγκης συνεργασίας, κοινή πεποίθηση ότι τα οφέλη θα είναι αμοιβαία και συνεχής 

προσωπική επικοινωνία. Κυρίαρχα ζητούμενα αποτελούν το αυξημένο πνεύμα 

συνεργασίας, η συσπείρωση, ο κοινός προσανατολισμός και η δέσμευση για 

συστηματική συλλογική προσπάθεια.   

 

 Η επιλογή περιορισμένου εύρους δράσεων του cluster εστιασμένες σε ενέργειες, 

ικανές να επιφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.  

 

 Ο προσανατολισμός στη συνεχή υλοποίηση ενεργειών. Η συνεχής ανάληψη 

πρωτοβουλιών από ένα cluster συμβάλλει στη δέσμευση των μελών του στους 

σκοπούς του cluster και στη διασφάλιση ενεργών και όχι αδρανών - παθητικών 

μελών. Μάλιστα, στο πρώτο στάδιο λειτουργίας του πρέπει να υλοποιούνται 

ενέργειες χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε κόστος και χρόνο, αλλά με άμεσα 

αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί θετικό κλίμα και αντίκτυπο στη συνείδηση των 

μελών. Εάν κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας οι ενέργειες που θα αναληφθούν δεν 

έχουν απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, πολλές θα 

αποχωρήσουν από το σχηματισμό.  

 

 Η καθιέρωση μιας ξεκάθαρης οργανωτικής δομής και μεθόδων συμμετοχικής 

διοίκησης. Με την υιοθέτηση σαφών κανόνων και μεθόδων συνεργασίας 

διασφαλίζεται κοινή αποδοχή, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, 

μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και αποφυγή προβλημάτων λόγω έλλειψης 

συνεννόησης. Επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμός των 

αναγκών και των συμφερόντων όλων των μελών του cluster.   

 

 Η δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για 

την ανάπτυξη των κοινών δραστηριοτήτων της συστάδας, αλλά και για την 

υποστήριξη των μηχανισμών διοίκησης.  
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 Η ύπαρξη κατάλληλου σχήματος διοίκησης που θα αναλάβει την κινητοποίηση μέσω 

κατάλληλων ενεργειών (π.χ. ενημέρωση και ενθάρρυνση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, 

κ.α.) για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων της 

επιχειρηματικής συνεργασίας. Το σχήμα διοίκησης θα είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση, εποπτεία, υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του 

cluster και το σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξής του.  

 

 Η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

σαφή προσδιορισμό του οράματος, των στόχων, των ρόλων των συμμετεχόντων 

επιχειρήσεων και των αναμενομένων ωφελειών από τη λειτουργία του cluster. 

 

Συμπερασματικά, οι προϋποθέσεις του clustering συνοψίζονται στα 3C’s (Commonality, 

Concentration, Connectivity):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• κοινός τόπος 
αναφοράς  

commonality 

• συγκέντρωση 

concentration 

• συνδεσιμότητα 

connectivty 
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6.2 Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) με επίκεντρο την Πολιτιστική Διαδρομή 

της Εγνατίας Οδού  

6.2.1 Το πλαίσιο και η μορφή της Συνεργασίας  

Ως πρώτο βήμα συνεργασίας / δικτύωσης προτείνεται η άτυπη μορφή συνεργασίας 

(Μνημόνιο Συνεργασίας) στη βάση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας που θα 

υπογραφεί από τους συμμετέχοντες και που μελλοντικά μπορεί και πρέπει να 

μετεξελιχθεί σε cluster με κατάλληλη-ευέλικτη νομική μορφή.  

Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας θα αποτελέσει τη βάση συνεργασίας για τη στήριξη της 

Πολιτιστικής Διαδρομής μέσα από την ανάπτυξη προδιαγραφών και κριτηρίων που θα 

αναβαθμίσουν την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, θα αναδείξουν τον 

πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο της Διαδρομής και θα οδηγήσουν στη 

δημιουργία ενός ισχυρού brand name (VIA EGNATIA) της Διαδρομής με διεθνή απήχηση 

και αποδοχή. Ο στρατηγικός στόχος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (ΤΣΠ) είναι η 

επίτευξη των προαναφερθέντων και παράλληλα, η ουσιαστική και βιώσιμη 

συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού), τους συλλογικούς και 

άλλους φορείς / οργανισμούς, την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα και την 

κοινωνία των πολιτών.  

Οι βασικοί άξονες – επιδιώξεις του ΤΣΠ είναι : 

 Ο πολιτισμός: ώστε να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί ο μοναδικός πολιτιστικός 

πλούτος της Περιφέρειας ΑΜΘ μέσα από την υποστήριξη της λειτουργίας της 

πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού. 

 

 Ο τουρισμός: ώστε να προωθηθεί ο πολιτιστικός τουρισμός και εν γένει ο θεματικός 

τουρισμός και ιδίως ο τουρισμός εμπειριών, αυξάνοντας έτσι τη διάχυση του 

τουριστικού ρεύματος και σε προορισμούς όχι τόσο δημοφιλείς και ενισχύοντας 

παράλληλα την επισκεψιμότητα και τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών 

(επιμήκυνση τουριστικής περιόδου). Ως στρατηγικό όραμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 

για τον τουρισμό είναι να καταστεί σύντομα και συντονισμένα, τουριστικός 

προορισμός αριστείας.  

 

 Το περιβάλλον : ώστε να αποτελέσει άρρηκτα συνδεδεμένο πόρο του τουρισμού 

εμπειριών και της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.  
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 Η τοπική οικονομία: ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της αύξησης της 

ζήτησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και της διασύνδεσης του τουρισμού με 

τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αγροδιατροφή. 

 

 Το συμμετοχικό marketing: ώστε να δομηθεί μια ισχυρή ταυτότητα για την 

Περιφέρεια ΑΜΘ και να εδραιωθεί ως ιδιαίτερα ελκυστικός, ανταγωνιστικός και 

ποιοτικός τουριστικός προορισμός.  

 

Παράλληλα, η δημιουργία ενός πειστικού και αποδεκτού Τοπικού Σύμφωνου 

Ποιότητας θα αποτελέσει βάσιμα τον συν- διαχειριστή της νέας τουριστικής εικόνας 

της Περιφέρειας, ενώ αναμένεται να συμβάλλει στην: 

 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και του κοινωνικού κεφαλαίου.  

 Ανάδειξη με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο του πολιτιστικού και φυσικού 

πλούτου της Περιφέρειας μέσα και από την ανάπτυξη συμμετοχικού μάρκετινγκ.  

 Δημιουργία κινήτρων συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. 

 Διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα.  

 Προσέλκυση επισκεπτών, στην εξασφάλιση μοναδικών εμπειριών και στη 

διαμόρφωση ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος με διεθνή απήχηση. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας αποτελούν τα εξής:  

i. Αφορά επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου 

χαρακτήρα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Πολιτιστική Διαδρομή της 

Εγνατίας Οδού και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε εθελοντική βάση και με 

αυτονομία, αλλά και αυτοδέσμευση, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα και 

ανταγωνιστικότητά τους, να υποστηρίξουν, εμπλουτίσουν με τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους τη διαδρομή και εν τέλει, μαζί με τα επιχειρηματικά τους 

συμφέροντα, να αναδείξουν την Περιφέρεια ΑΜΘ ως έναν προορισμό αριστείας με 

ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και υψηλή αναγνωρισιμότητα. 
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ii. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που ασκούν 

δραστηριότητα με γεωγραφική ή/και λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με 

την πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού και την ευρύτερη περιοχή της 

Περιφέρειας ΑΜΘ. 

iii. Επιζητείται η μέγιστη δυνατή ποιοτική συμμετοχή προκειμένου να διαμορφωθεί 

μια δυναμική ομάδα συνεργασίας τα μέλη της οποίας αποδέχονται και 

ενστερνίζονται την κοινή στρατηγική του Συμφώνου και των κανόνων που 

απορρέουν από αυτό (…πρόθυμοι και εκλεκτικοί…), υιοθετούν και εφαρμόζουν 

συγκεκριμένα κριτήρια στον τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας τους, 

αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα, την ιστορία και τον πολιτιστικό πλούτο της 

Περιφέρειας και κυρίως συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και ισχυρού 

brand name για το νέο τουριστικό προϊόν (πολιτιστική διαδρομή VIA EGNATIA), κ.α.  

iv. Οι συμμετέχοντες αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που δρα για τον ίδιο στόχο, 

ωστόσο μεμονωμένα και ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμική του μπορεί να 

συνδράμει ποικιλοτρόπως και σε διαφορετικό βαθμό. Ειδικότερα, οι πιο δυναμικές - 

πρόθυμες επιχειρήσεις πρέπει να ηγηθούν, να μπουν μπροστά και να στηρίξουν 

έμπρακτα πλέον το συγκεκριμένο εγχείρημα εφόσον η επιχειρηματική τους 

κουλτούρα, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό τους το επιτρέπουν. Σε πρώτη 

φάση θα αναζητηθούν οικονομικοί πόροι από τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή 

χορηγιών και στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο.  

v. Θεσπίζονται απλά και λίγα σε αριθμό κριτήρια συμμετοχής, ώστε ακόμη και οι 

μικρότερες και θεωρητικά «πιο αδύναμες» επιχειρήσεις να μπορούν να 

συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και να επωφεληθούν οι ίδιες, αλλά και να 

συμβάλλουν στο μέτρο του δυνατού από την πλευρά τους στο όραμα και στους 

στόχους του Συμφώνου. 

vi. Στους συμμετέχοντες που πληρούν τα ορισθέντα κριτήρια απονέμεται το Σήμα της  

πολιτιστικής διαδρομής (VIA EGNATIA) ως ένδειξη επιβράβευσης και κυρίως 

ανάδειξης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

φιλοδοξώντας να καταστεί (το Σήμα) ένα ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο διεθνούς 

φήμης και απήχησης.  

vii. Ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ των ωφελούμενων του νέου και ελπιδοφόρου  

τουριστικού προϊόντος (πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας Οδού) ενισχύοντας τις 
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εισροές και τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και κατ’ επέκταση, την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν (τουλάχιστον).  

viii. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης 

εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων προκειμένου να αναπτύξουν 

την απαιτούμενη επιχειρηματική κουλτούρα και συνεργατικότητα ως βασικά 

προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της συνεργασίας.  

ix. Προσδιορίζεται ως ορίζοντας λειτουργίας του Συμφώνου η πενταετία με το πρώτο 

έτος λειτουργίας να έχει χαρακτήρα προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε 

ανεπηρέαστα και χωρίς δεσμεύσεις να καλλιεργηθεί το αναγκαίο κλίμα 

εμπιστοσύνης που συνιστά τη βασικότερη προϋπόθεση επιτυχίας και επιπλέον οι 

επιχειρήσεις χωρίς χρονική πίεση να μπορέσουν να προβούν στις απαιτούμενες 

προσαρμογές συμμόρφωσης.   

x. Αναγνωρίζεται η σημαντική εμπλοκή της Περιφέρειας ΑΜΘ (Φορέας Στρατηγικής), 

η οποία προτείνοντας την Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΡΟ) ως επιχειρησιακό βραχίονα της προώθησης της Πολιτιστικής 

Διαδρομής ως τουριστικό προορισμό, καλείται να υποστηρίξει τη σύνδεσή της με 

την τοπική οικονομία, καθώς και να διασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που θα διαμορφώσουν το απαιτούμενο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα και θα θέσουν στέρεες βάσεις για τη βιωσιμότητα της 

συγκεκριμένης προσπάθειας.   

xi. Η Αναπτυξιακή Ροδόπης δεδομένου του αναπτυξιακού της ρόλου, του θεσμικού 

της πλαισίου, των οικονομικών πόρων και κυρίως της τεχνογνωσίας και εμπειρίας 

που διαθέτει από την πολύχρονη λειτουργία της συνίσταται να αναλάβει δράσεις 

αφενός ενημέρωσης, ενθάρρυνσης, εμψύχωσης και εκπαίδευσης – συμβουλευτικής 

στους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο και αφετέρου, ενέργειες ελέγχου και 

αξιολόγησης των μελών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα τιθέμενα κριτήρια. 

Ακόμη, καλείται να εντοπίζει όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα 

και να τα αξιοποιεί στο έπακρον στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του εγχειρήματος, 

της καλύτερης δυνατής τοποθέτησης της Διαδρομής στην τουριστική αγορά και της 

μέγιστης προβολής της ως ενός διακριτού, ιδιαίτερου και ξεχωριστού τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

xii.  Το σύστημα διοίκησης θα επιτρέπει την εκπροσώπηση όλων των 

ενδιαφερόμενων και θα προάγει – εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 
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μελών. Στο πρώτο στάδιο, η διοίκηση θα επιλεγεί από όλους τους συμμετέχοντες, με 

πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Ροδόπης. Σε επόμενη φάση και έπειτα από μια 

τριετία εφαρμογής του Συμφώνου, η επιλογή της νέας διοίκησης θα γίνει με εκλογή 

των εκπροσώπων των άλλων μελών, από τα οικονομικά ενήμερα μέλη του 

Συμφώνου.    

xiii.  Ο μηχανισμός ελέγχου για την αξιολόγηση της πληρότητας των κριτηρίων και 

της απονομής του Σήματος πρέπει να στηρίζεται σε απλές, εύκολες διαδικασίες, 

απαλλαγμένες από κάθε είδους γραφειοκρατία και περιττές ενέργειες.  

 

Επιστέγασμα της προσπάθειας και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων του Τοπικού 

Συμφώνου είναι η πιστοποίησή τους με κοινό Σήμα μέσα από το οποίο θα 

τεκμηριώνεται η ύπαρξή τους ως μέλος του Συμφώνου.  

6.2.2 Κανόνες Ποιότητας – Κριτήρια ένταξης στο Σύμφωνο και απόκτησης Σήματος 

Οι αυστηρές προδιαγραφές και τα ιδιαιτέρως απαιτητικά κριτήρια έχουν αποδειχτεί 

κατά κόρον ότι λειτουργούν αποτρεπτικά και ως αντικίνητρο ένταξης 

ενδιαφερομένων σε συλλογικές προσπάθειες και δικτυώσεις. Στη λογική αυτή στόχος 

αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου κριτηρίων τα οποία δε θα είναι ιδιαίτερα 

αυστηρά, ώστε να μη λειτουργούν αποθαρρυντικά. Άλλωστε, η τυπολογία των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια είναι τέτοια - πολύ μικρές, ατομικές 

και οικογενειακές επιχειρήσεις - που δεν αφήνει περιθώρια και υπαγορεύει τη θέσπιση 

απλών, κατανοητών και αποδεκτών κανόνων προκειμένου να είναι εφικτή η 

εξασφάλιση κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων για να μπορέσει να λειτουργήσει το όλο 

εγχείρημα. Επιπρόσθετα, ζητούμενο αποτελεί η ευρεία συμμετοχή, αλλά και η ένταξη 

διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων, ώστε η πολιτιστική διαδρομή να είναι 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική και να βασίζεται σε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

Βασική λοιπόν επιδίωξη αποτελεί η θέσπιση τέτοιων κριτηρίων που να επιτρέπουν 

εύκολα την ένταξη επιχειρήσεων στο Σύμφωνο, χωρίς ωστόσο αυτό να λειτουργήσει 

εις βάρος της όλης φιλοσοφίας, αλλά και της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών - προϊόντων και της δόμησης μιας ισχυρής ταυτότητας (brand name) για το 

νέο τουριστικό προορισμό «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ». Κατά συνέπεια, 

ο «πήχης» δεν πρέπει να τεθεί πολύ ψηλά τουλάχιστον στην πρώτη φάση λειτουργίας 
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του Συμφώνου αντίθετα, αυτό θα μπορεί να γίνεται σταδιακά και στο πλαίσιο 

μετρήσιμων αποτελεσμάτων και ωφελειών του, ενσωματώνοντας στην πορεία και 

όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, νέες / συμπληρωματικές προϋποθέσεις και κριτήρια.    

Επιπλέον, δεδομένης αφενός της οικονομικής στενότητας των επιχειρήσεων και 

αφετέρου, της (στρεβλής) αντίληψης των επιχειρηματιών και της απροθυμίας για 

τέτοιες πρωτοβουλίες που απαιτούν χρόνο και πόρους κρίνεται σκόπιμο τα κριτήρια 

να εστιάσουν σε ζητήματα αναβάθμισης της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και όχι σε θέματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, 

προκρίνοντας κυρίως soft ενέργειες.  

Ειδικότερα :  

Ως υποχρεωτική απαίτηση για την ένταξη μιας επιχείρησης, φορέα, παραγωγού ή 

εγκατάστασης στο Σύμφωνο ορίζεται η νόμιμη λειτουργία και η συμμόρφωση με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκάστοτε δραστηριότητα.  

Ως ελάχιστα κριτήρια ένταξης στο Σύμφωνο ορίζονται :  

 Η εγγύτητα – σύνδεση με τη διαδρομή: Στη διαδρομή δε θα ενταχθούν μόνο 

επιχειρήσεις, παραγωγοί, υποδομές/εγκαταστάσεις και φορείς που βρίσκονται 

κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής, αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε μια 

μεγαλύτερη ακτίνα και απόσταση, υπό την έννοια της σύνδεσης / υποστήριξης και 

συμπληρωματικής δράσης. Υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων, παραγωγών και 

εγκαταστάσεων που δε γειτνιάζουν με τη διαδρομή ωστόσο υιοθετούν, ανήκουν 

και απηχούν τη φιλοσοφία, ενώ θα μπορούσαν να προμηθεύουν με τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους επιχειρήσεις κατά μήκος της διαδρομής ή οι εγκαταστάσεις 

να λειτουργούν ως δεξαμενή επισκεπτών προς τη διαδρομή.  

  

 Η τοπικότητα : Ο τοπικός χαρακτήρας ενός προσφερόμενου προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας είναι ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας για την ένταξη στη Διαδρομή. 

Προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την 

κουλτούρα, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία και γενικότερα συνδέονται με 

την ταυτότητα και την ιστορία της Περιφέρειας είναι απολύτως αναγκαίο να 

ενταχθούν στη διαδρομή, καθώς θα αποτελέσουν εκείνα τα (μοναδικά) στοιχεία 

που θα δομήσουν την ιδιαίτερη εικόνα και ταυτότητά της, θα αποτελέσουν μέρος 

του αφηγήματος (story telling) που θα την καταστήσουν στην πορεία 



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 94 

αξιομνημόνευτη στη συνείδηση των επισκεπτών και δυναμικό στοιχείο για το 

brand της. Άλλωστε, οι σύγχρονοι τουρίστες αναζητούν να γνωρίσουν καθετί 

αυθεντικό και τοπικό που χαρακτηρίζει τον προορισμό που επισκέπτονται. Έτσι 

επιχειρήσεις, φορείς, προϊόντα και επαγγελματίες που επενδύουν και 

αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής που δραστηριοποιούνται 

αναμένεται να ωφεληθούν και να ωφελήσουν με τη συμμετοχή τους τη Διαδρομή.    

 Η μοναδικότητα: η μοναδικότητα ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας 

εγκατάστασης  αναμένεται να συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της διαδρομής, 

καθώς θα αποτελεί κίνητρο και στοιχείο έλξης και προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών και ταυτόχρονα, παράγοντας δημιουργίας 

ξεχωριστών εμπειριών. Η μοναδικότητα σε συνδυασμό με την τοπικότητα - 

αυθεντικότητα συνιστούν τους κατεξοχήν «πολλαπλασιαστές της διαδρομής», ως 

τουριστικού προορισμού, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ελκυστικότητα 

της διαδρομής. Ακόμη, θα αναδειχθούν σε ειδοποιά και εμβληματικά στοιχεία 

αφενός για την προσφορά διαφοροποιημένων προϊόντων με μοναδική ταυτότητα 

και χαρακτηριστικά και αφετέρου, για την αναγνωρισιμότητα και 

ανταγωνιστικότητα της διαδρομής. Η μοναδικότητα μπορεί να αφορά σε ένα 

προϊόν,  μια υπηρεσία (π.χ. canoe -kayak στο Νέστο, ιαματικά λουτρά στο 

πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, πτηνοπαρατήρηση, γευσιγνωσία σε ένα οινοποιείο, 

κ.α.) ή ένα αξιοθέατο πολιτιστικού ή φυσικού ενδιαφέροντος.      

 Η ποικιλία : Ο πολιτισμικός τουρισμός έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη γνωριμία 

των επισκεπτών με τα ήθη και έθιμα της περιοχής, την τοπική γαστρονομία, τη 

συμμετοχή σε ή την παρακολούθηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις 

επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και τη γνωριμία με την ιστορία και 

γενικότερα με τους πολιτιστικούς πόρους του τόπου υποδοχής. Σε συνάρτηση με 

τα παραπάνω και δεδομένου ότι η πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού δε 

στοχεύει μόνο στο τμήμα των πολιτιστικών τουριστών, αλλά σε ένα πιο 

διευρυμένο τουριστικό κοινό και σε πολλαπλές ομάδες στόχους θα πρέπει να 

ενταχθούν στη διαδρομή πολλές και διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ώστε εν τέλει να διαμορφωθεί ένα 

πολυσύνθετο και ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο. Επομένως, ζητούμενο είναι, 

ο επισκέπτης της διαδρομής να γνωρίσει τους πολυάριθμους και σπάνιους 

πολιτιστικούς θησαυρούς, αλλά και τους μοναδικούς φυσικούς πόρους, να έχει τη 

δυνατότητα πολλών και διαφορετικών επιλογών μέσα από τις οποίες θα βιώσει 
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αξέχαστες στιγμές αφού σήμερα η τάση στον τουρισμό εστιάζει στις 

δραστηριότητες και επομένως η διαδρομή οφείλει και πρέπει να προσφέρει 

εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες θέλουν επιστρέφοντας στον τόπο τους να πουν όχι μόνο 

τι είδαν, αλλά κυρίως τι έκαναν, τι έμαθαν και ποιους γνώρισαν. Από τα παραπάνω 

συνεπάγεται ότι η ποικιλία του τουριστικού προϊόντος που θα προσφέρει η 

διαδρομή συνιστά μια από τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας της και το κλειδί 

της επιτυχίας.   

 Η εξωστρέφεια : ο εξωστρεφής χαρακτήρας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα 

τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες και δράσης ή ακόμη σε 

περιφερειακές, εθνικές ή και διεθνείς εκθέσεις στους τομείς προϊόντων, 

αγροδιατροφής, τουρισμού, κ.α. υπό το συντονισμό και την υποστήριξη της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, των επιμελητηρίων, και άλλων φορέων και οργανισμών της 

Περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις συνεργασίας 

και εξωστρέφειας αναδεικνύουν και προβάλλουν ελκυστικά στοιχεία και προϊόντα 

της Περιφέρειας. Μια μορφή εξωστρέφειας αποτελεί και η λειτουργία e-shop που 

τεκμηριώνει την ενεργητική δράση μιας επιχείρησης και τη διάθεση εξυπηρέτησης 

ακόμη και ξένου κοινού, στοιχείο σημαντικό για την ανάπτυξη της διαδρομής.  

 Η αξιοποίηση ΤΠΕ : η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και η ψηφιακή 

παρουσία στο διαδίκτυο μέσω λειτουργίας μιας ιστοσελίδας ή σελίδας σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και μέσα από την παρουσία σε πλατφόρμες 

τουρισμού υψηλής αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας όπως π.χ. το 

TripAdvisor, θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς με τον τρόπο αυτό 

επικοινωνούνται τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να βρει ο 

επισκέπτης στην Περιφέρεια ΑΜΘ στη διεθνοποιημένη τουριστική αγορά.  

Οι τουρίστες δε μπορούν εύκολα να δουν και να αξιολογήσουν το τι θα βιώσουν 

στον προορισμό πριν αγοράσουν ένα τουριστικό πακέτο. Την ανάγκη αυτή 

καλύπτει η παροχή ψηφιακών πολυμεσικών πληροφοριών που διευκολύνει τη 

διαδικασία επιλογής ή ακόμη και το σχεδιασμό του ταξιδιού. Στην τουριστική 

πλέον αγορά οι τουρίστες οργανώνουν και σχεδιάζουν τα ταξίδια τους κυρίως 

μέσα από προσωπική πληροφόρηση και ενημέρωση με κύριο μέσο το διαδίκτυο 

που αποτελεί ισχυρό εργαλείο τουριστικού μάρκετινγκ.  
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Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών θα συμβάλλουν θετικά στην προβολή και καθιέρωση της 

πολιτιστικής διαδρομή της Εγνατίας Οδού στην τουριστική αγορά.  

Κάθε επιχείρηση, φορέας, εγκατάσταση, πρέπει να διαθέτει παρουσία στο 

διαδίκτυο είτε μέσω λειτουργίας ιστοσελίδας της οποίας το περιεχόμενο πρέπει να 

είναι δίγλωσσο, είτε με παρουσία στα social media. To προφίλ και οι πληροφορίες 

πρέπει να είναι πάντα επίκαιρα. 

 Το μέγεθος : στη διαδρομή μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών.  

Εντούτοις, η ένταξη ορισμένων από τις μεγάλες και δυναμικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας ΑΜΘ μόνο θετικά οφέλη θα προσδώσουν στη διαδρομή, καθώς 

διαθέτουν επιχειρηματική κουλτούρα και εύκολα θα κατανοήσουν και θα 

ενστερνιστούν τους στόχους και τα οφέλη που θα επιφέρει η λειτουργία της 

διαδρομής και του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. Η ένταξή τους δύναται να 

λειτουργήσει ως «βιτρίνα», προσελκυστικά δηλαδή για άλλες επιχειρήσεις και 

παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν ως «ηγέτες» της προσπάθειας αυτής 

αναλαμβάνοντας ρόλο εμψυχωτή της τοπικής επιχειρηματικότητας, 

αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και τις θετικές συνέπειες στην 

τοπική οικονομία, ενεργοποιώντας - ενθαρρύνοντας και άλλες επιχειρήσεις να 

στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διακρίνονται 

από χαρακτηριστικά όπως εξωστρέφεια, καινοτομία, δυναμική, συμμετοχή σε 

δίκτυα και επιχειρηματικές συνεργασίες, ενέργειες μάρκετινγκ και προβολής, κ.α. 

που μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην πολιτιστική διαδρομή και κατ’ 

επέκταση στην τοπική οικονομία.  

 

 Η δυνατότητα συνεργειών : Η διαδρομή στην πραγματικότητα αποτελεί μια 

ουσιαστική  μορφή δικτύωσης, έτσι οι δυνατότητες συνεργειών και 

συμπληρωματικής δράσης μεταξύ των συμμετεχόντων όχι μόνο λαμβάνονται 

υπόψιν, αλλά θα καλλιεργούνται και θα μεγαλώνουν διαρκώς στο πλαίσιο της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. Όσο το δυνατόν περισσότερες και εντονότερες είναι οι 

συνέργειες αυτές, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, τόσο 

οι εμπλεκόμενοι, όσο και η ίδια η διαδρομή στην ανάπτυξή της.  
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 Η συμμετοχή σε υφιστάμενα Δίκτυα : η συμμετοχή επιχειρήσεων σε άλλα δίκτυα ή 

πρωτοβουλίες (Ελληνικό Πρωϊνό, Δρόμοι του Κρασιού Βορείου Ελλάδος, κ.α.) θα 

συνυπολογιστεί ιδιαίτερα και θα επιδιωχθεί η ένταξή τους και στην πολιτιστική 

διαδρομή, καθώς κρίνεται ότι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά δεδομένου ότι 

διαθέτουν ανάλογη προγενέστερη εμπειρία και λειτουργούν εκ των πραγμάτων 

στην κατεύθυνση και τη φιλοσοφία της διαδρομής που δεν είναι άλλη από την 

προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στους επισκέπτες της 

Περιφέρειας ΑΜΘ.     

 

 Το προσωπικό & η εξυπηρέτηση : Το προσωπικό πρέπει να διακρίνεται από 

επαγγελματική συμπεριφορά, προσεγμένη εμφάνιση, να είναι φιλικό, πρόθυμο να 

ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα του επισκέπτη, πελάτη. Συνίσταται στην επιχείρηση 

να υπάρχει άτομο με γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. 

 

 Η διαχείριση παραπόνων : Κάθε επιχείρηση προκειμένου να αυτοβελτιώνεται θα 

διαθέτει  βιβλίο εντυπώσεων ή χώρο για σχόλια σε περίπτωση ηλεκτρονικών 

μέσων (π.χ. ιστοσελίδα της επιχείρησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τυχόν 

διαθέτει η επιχείρηση, εξειδικευμένα ταξιδιωτικά portal όπως π.χ. TripAdvisor, 

Βοοking στα οποία προβάλλεται η επιχείρηση) όπου ο πελάτης /επισκέπτης / 

χρήστης μπορεί να αποτυπώσει τις παρατηρήσεις – συστάσεις – υποδείξεις – 

σχόλια αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν.  

 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής «Point of Sale» («POS») : Αφορά όλους 

τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο 

υποχρεούνται στην εγκατάσταση POS και την αποδοχή μέσων πληρωμής με 

κάρτα.   

 

 Η φιλοξενία : αφορά κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής, βιοτεχνίες, 

οινοποιεία, κ.α. οι οποίες δύνανται με κάθε πρόσφορο μέσο να αναδεικνύουν το 

αίσθημα της φιλοξενίας (π.χ. κέρασμα στις ταβέρνες, δωρεάν  γευσιγνωσία στα 

οινοποιεία, καλάθι καλωσορίσματος στα καταλύματα, κ.α.). 

 

 Η κατάρτιση- επιμόρφωση : στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής για 

καθιέρωση της Περιφέρειας ΑΜΘ ως τουριστικό προορισμό αριστείας, το υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών αποτελεί κατεξοχήν ζητούμενο και μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
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μέσα από διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων που εμπλέκονται 

άμεσα, αλλά και έμμεσα με τον τουρισμό. Για την ένταξη στο Σύμφωνο Ποιότητας 

προϋπόθεση θα αποτελεί η συμμετοχή σε κάποιο από τα  προγράμματα 

κατάρτισης την ευθύνη υλοποίησης των οποίων θα έχει η Αναπτυξιακή Ροδόπης ή 

συνεργαζόμενος με αυτήν φορέας και το αντικείμενο θα σχετίζεται με την ιστορία 

της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, τη φιλοσοφία του Τοπικού 

Συμφώνου, τον τρόπο συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες 

/επισκέπτες, κ.α.     

 

 Η Συμμετοχή στην «Ημέρα Κοινής Δράσης». Υπό το συντονισμό της Αναπτυξιακής 

Ροδόπης και στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και ανάδειξης της διαδρομής 

απαιτείται ενεργός εμπλοκή κάθε μέλους του Συμφώνου με εκπροσώπους του σε 

κάποιες από τις δράσεις που θα σχεδιαστούν για να πλαισιώσουν τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία. Ενδεικτικά, ορισμένες τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι η 

παροχή εκπτώσεων σε αγοραστές προϊόντων/χρηστών υπηρεσιών από μέλη του 

Συμφώνου, workshop ανάδειξης τοπικών πρακτικών και δεξιοτήτων, επισκέψεις / 

γευσιγνωσία σε χώρους παραγωγής προϊόντων διατροφής όπως οινοποιεία, 

γυναικείοι συνεταιρισμοί, χώροι παραγωγής γαλακτοκομικών, 

κρεατοπαρασκευασμάτων, διοργάνωση μαθημάτων/ επίδειξης κατασκευής ειδών 

λαϊκής τέχνης όπως κοσμήματα, κεραμικά είδη, κεντήματα, κ.α.).  

Πέραν των προαναφερθέντων προδιαγραφών παρουσιάζονται – προτείνονται 

προαιρετικά  ορισμένοι επιπλέον κανόνες - κριτήρια για συγκεκριμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων. 

 

Τα κέντρα εστίασης, θα πρέπει: 

 να προωθούν την κουζίνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσφέροντας 

τουλάχιστον τρία (3) τοπικά πιάτα, ενώ στο μενού να εντάσσονται και πιάτα που 

αναδεικνύουν τοπικά προϊόντα (π.χ. σπαράγγια, παστά αλιεύματα, μανιτάρια, κ.α.) 

 να χρησιμοποιούν για την παρασκευή των τοπικών πιάτων κατά προτεραιότητα 

πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περιφέρειας ΑΜΘ (π.χ. πατάτες, ελαιόλαδο, 

λαχανικά, τυροκομικά, κρεατοσκευάσματα, κ.α.) 

 μεταξύ των οίνων που προσφέρονται να υπάρχουν κρασιά από παραγωγούς της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και επίσης να προσφέρονται και άλλα ποτά και αναψυκτικά της 

περιοχής  

 να προσφέρεται κέρασμα στο τέλος του γεύματος με τοπικά επιδόρπια 
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 το menu να είναι μεταφρασμένο τουλάχιστο στην αγγλική γλώσσα και να είναι 

διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα και να υπάρχει με κάποιο τρόπο διακριτή αναφορά 

στα τοπικά πιάτα και τα τοπικά προϊόντα 

 εφόσον υπάρχει μουσική, πρέπει να είναι διακριτική και στο μέτρο του δυνατού να 

είναι ελληνική 

 να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και οι κανόνες καθαριότητας όλων των 

χώρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 

 τα τραπεζομάντιλα να είναι βαμβακερά και σε άριστη κατάσταση  

 το προσωπικό να είναι κατάλληλα ενδεδυμένο και να είναι ενήμερο αναφορικά με 

τα προσφερόμενα τοπικά πιάτα, ώστε να είναι σε θέση να δίδει σχετικές 

πληροφορίες 

 να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω σύνδεσης με ασύρματο δίκτυο 

(wi-fi), 

 να συμπεριλαμβάνονται στη διακόσμηση στοιχεία που προβάλλουν την ιστορία και 

την ταυτότητα της περιοχής (φωτογραφίες, γκραβούρες, πίνακες, διακοσμητικά 

αντικείμενα, κ.α.) 

Για τα καταλύματα που λειτουργούν εστιατόριο ή/και καφέ - bar πρέπει να 

προσφέρουν και τοπικά πιάτα με ειδική αναφορά στο μενού. Στο πρωινό πρέπει να 

συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων και προϊόντα στο πλαίσιο της προώθησης του 

Ελληνικού Πρωινού ή ακόμη καλύτερα του Ελληνικού Πρωϊνού της Θράκης (π.χ. 

προσούτο Δράμας, αλλαντικά Θράκης, καβουρμάς,  κασέρι, πίττες, πετιμέζι, 

λαλαγγίτες, τσάι του βουνού, γλυκά κουταλιού, κουραμπιέδες, μαρμελάδες, μέλι, 

ελιές, καφές, χαλβά με ταχίνι κ.α.). Επίσης στα καφέ/bar πρέπει να προσφέρονται 

μεταξύ των άλλων και παραγόμενοι οίνοι από την Περιφέρεια ΑΜΘ,  αρωματικά 

βότανα ως αφεψήματα, τοπικά αναψυκτικά και χυμοί, τοπικά γλυκά.  

Στο χώρο υποδοχής (reception) συνίσταται να υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό για 

την Περιφέρεια ΑΜΘ (χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, κ.α.), ενώ το προσωπικό να 

ενημερώνει τους επισκέπτες για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, το 

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε 

αυτό. Επίσης προτείνεται να υπάρχει και να διανέμεται προωθητικό υλικό των 

επιχειρήσεων – μελών του Συμφώνου.   

Το κατάλυμα συστήνεται να συνεργάζεται κατά προτεραιότητα με παραγωγούς και 

επιχειρήσεις που είναι μέλη του Συμφώνου σε ότι αφορά τις προμήθειες πρώτων υλών 
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και υπηρεσιών, αλλά και να συστήνει και να συνεργάζεται εν γένει με επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Σε κάθε δωμάτιο, σε ορατό σημείο, διατίθεται δελτίο εντυπώσεων και παραπόνων 

από την παραμονή στο κατάλυμα και την περιήγηση στην Πολιτιστική Διαδρομή ή 

εναλλακτικά στο χώρο υποδοχής (reception) υπάρχει καλαίσθητο βιβλίο εντυπώσεων 

και παραπόνων.  

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί προνόμιο και αποδεικνύεται με την 

εφαρμογή ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος, εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης, κ.α. 

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Τα κέντρα αναψυχής (π.χ. καφετέριες, καφενεία, κλπ.) θα πρέπει:  

 να προσφέρουν μεταξύ άλλων και τοπικούς οίνους και άλλα ποτά όπως τοπικές 

μπύρες, ούζο, τσίπουρο, συνοδευόμενα από πιάτο με προϊόντα της ΑΜΘ (π.χ. 

αλλαντικά, ελιές, κασέρι, φέτα, κ.α.). Ακόμη προσφέρονται τοπικά αναψυκτικά και 

ροφήματα από αρωματικά βότανα, τοπικά γλυκά, κ.α.  

 εφόσον προσφέρονται σνακ θα πρέπει να ενσωματωθούν στα προσφερόμενα είδη 

τοπικά προϊόντα όπως π.χ. τυριά, ελιές, παστά –αλίπαστα, παστουρμάς, 

καβουρμάς, κ.α. 

 ισχύουν επίσης οι ίδιες προδιαγραφές αναφορικά με το προσωπικό, την 

καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού, τον τιμοκατάλογο (ειδικό έντυπο με 

τοπικά προϊόντα μεταφρασμένο και στα Αγγλικά), την ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (free wifi), τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, κ.α. 

 δε συστήνεται η χρήση διαφημιστικών και πλαστικών κοινόχρηστων ειδών 

 συνίσταται να υπάρχει ειδικός χώρος/stand με πληροφοριακό υλικό για την 

Περιφέρεια ΑΜΘ (π.χ. τουριστικοί οδηγοί, χάρτες, διαφημιστικά έντυπα 

επιχειρήσεων μελών και μη του Συμφώνου). 

Τα οινοποιεία πρέπει επιπλέον να υπακούουν στις επιταγές που υπαγορεύει η ΚΥΑ 

13143/2018 (ΦΕΚ 3233/Β/7-8/2018) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Τουρισμού η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 1746/21-01-2015 περί «καθορισμού των 

προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν.4276/2014 των τεχνικών, 
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λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών 

επιχειρήσεων».   

Eιδικότερα πρέπει να: 

 Διαθέτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρο επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, χώρο γευσιγνωσίας διαμορφωμένο για γευστική δοκιμή, χώρο 

τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων.  

 Περιλαμβάνει ο εξοπλισμός του χώρου γευσιγνωσίας ποτήρια γυάλινα, κολονάτα 

ανεξαρτήτου διαστάσεως, πτυελοδοχεία,  ψυγεία ή/και συντηρητές που 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη θερμοκρασία των κρασιών.  

 Υπάρχει σήμανση (πινακίδα) στην είσοδο του οινοποιείου με χρηστικές 

πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες 

επίσκεψης του οινοποιείου και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 Είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκατάλογος οίνων 

και τυχόν άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών σε ελληνικά και αγγλικά. 

  Υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της 

οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής εγκατάστασης. 

 Γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο (στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε τυχόν έντυπα) η δυνατότητα υποδοχής επισκεπτών ΑμεΑ. 

 Καθορίζεται ο υπεύθυνος για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.  

 Τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας των χώρων (κατ’ ελάχιστο 

πυροσβεστήρες, σήμανση και περίφραξη επικίνδυνων χώρων και προστασία 

φρεατίων). 

 

Στα καταστήματα εμπορίας προϊόντων διατροφής (τύπου παντοπωλείου) πρέπει να 

πωλούνται κατά προτεραιότητα προϊόντα διατροφής από την Περιφέρεια ΑΜΘ. Για 

εκείνα τα οποία διατίθενται χύμα πρέπει να υπάρχει αναγραφή του παραγωγού, του 

τόπου παραγωγής και της ημερομηνίας παραγωγής. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει 

αναγραφή τιμών. Διατίθεται πιάτο γευστικής δοκιμής/κεράσματος εφόσον το 

επιτρέπουν τα προϊόντα της επιχείρησης (π.χ. αλλαντικά, ελιές, τυρί, κ.α.). Οι 

προθήκες που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα οφείλουν να διέπονται από τάξη και 

οργάνωση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα, ενώ οι χρεώσεις των 

προϊόντων να είναι λογικές και να αποφεύγονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. 
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Τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση εκδρομών με βάση 

την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού για να ενταχθούν στο Σύμφωνο 

Ποιότητας και να λάβουν το αντίστοιχο Σήμα θα πρέπει: 

 Να καλύπτουν ως προς το τουριστικό πακέτο της Διαδρομής όλες τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο ΠΔ 399/96 (περί οργανωμένων ταξιδίων σε συμμόρφωση 

με την Οδηγία 90/314 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και 

περιηγήσεις - ΦΕΚ Α’ 255/11-9-1996) στο βαθμό που το πακέτο αυτό συνιστά 

«οργανωμένο ταξίδι» ή «οργανωμένη περιήγηση» κατά την έννοια της Οδηγίας 

90/314ΕΟΚ και το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.  

 Να εκτελούν τη Διαδρομή με τουριστικά λεωφορεία, που να μην έχουν υπερβεί τα 

δέκα (10) έτη κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από την ημερομηνία 

πρώτης κυκλοφορίας.  

 Να διαθέτουν επαγγελματία οδηγό με στοιχειώδη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τους επιβάτες.  

 Να πραγματοποιείται ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής από  

επαγγελματία ξεναγό. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο θεματικό τουρισμό πρέπει να τηρούν τα 

προβλεπόμενα του Νόμου 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές 

τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής 

επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις». 

Ειδικότερα, επιχειρήσεις και φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν αθλητικές 

δραστηριότητες στη φύση (π.χ. αεραθλητισμό – παρά πέντε, canoe kayak, αναρρίχηση, 

σκι, κ.α.) πέραν του ότι οι δραστηριότητες δε θα πρέπει να διαταράσσουν το 

περιβάλλον, υποχρεούται να τηρούν αυστηρά τους νόμους και κανονισμούς περί 

ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση 

στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό 

συγκεκριμένων προδιαγραφών, την εμπειρία και εκπαίδευση – κατάρτιση - 

πιστοποίηση των συνοδών /εκπαιδευτών, των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, 

κ.α.   

Για δε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ιαματικού τουρισμού θα πρέπει να 

τηρούν όλες τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και 
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να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις. Επίσης οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σε πολύ 

καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να είναι καθαρές, το προσωπικό να είναι ευγενικό 

και μέρος αυτού να γνωρίζει αγγλικά για την επικοινωνία με τους ξένους επισκέπτες. 

Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Για τις μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής (βιοτεχνίες - οικοτεχνίες) 

λαμβάνονται υπόψη οι όροι και απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 

οικοτεχνικής παρασκευής όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 2468 Β΄17-11-2015. 

Επιπλέον συνίσταται:  

 Να γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η δυνατότητα επισκέψεων 

(ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.) και το ωράριο επισκέψεων.   

 Οι επιχειρήσεις να έχουν διαμορφωμένο χώρο και σε αυτόν να προβάλλεται με 

διάφορα μέσα η παραγωγική διαδικασία ή μέρος αυτής ή να ενημερώνονται οι 

επισκέπτες για τα παραγόμενα προϊόντα.  

 Να υπάρχει συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για την υποδοχή και ξενάγηση των 

επισκεπτών.  

 Να παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συσκευασμένων προϊόντων της επιχείρησης.  

 Να υπάρχει τιμοκατάλογος σε όλα τα προς πώληση προϊόντα. 

 Να έχει ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών (π.χ. έλεγχος 

για ανοιχτά φρεάτια, σκάλες χωρίς κάγκελα, κ.α.). 

 

6.3 Σύστημα ελέγχου ποιότητας του Συμφώνου  

Για την ένταξη των επιχειρήσεων στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και την απόκτηση 

κοινού Σήματος π.χ. «VIA EGNATIA» προβλέπεται και θα πρέπει να ακολουθείται 

συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και 

αφορά στα ακόλουθα στάδια : 
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Ειδικότερα, η διαδικασία ένταξης στο ΤΣΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 Υποβολή αίτησης για ένταξη στο ΤΣΠ συνοδευόμενη από δελτίο αυτοαξιολόγησης 

ως προς το επίπεδο ικανοποίησης των προδιαγραφών - κριτηρίων που έχει θέσει 

το Τοπικό Σύμφωνο. Στόχος του Συντονιστή Φορέα (Αναπτυξιακή Ροδόπης) δεν 

είναι η παρουσία της ως ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά η δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα υποψήφια μέλη. Η συμπλήρωση από 

πλευράς της ενδιαφερόμενης επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού εντύπου 

αυτοαξιολόγησης εκ των προτέρων αναφέροντας σε ποιες απαιτήσεις υπάρχει 

συμμόρφωση, διευκολύνει τη διαδικασία του ελέγχου, καθώς αυτή μετατρέπεται 

σε συνάντηση εργασίας όπου γίνονται προτάσεις βελτίωσης, έναντι των 

«ευρημάτων» ή «μη συμμορφώσεων». 

 

 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το οποίο το υποψήφιο μέλος αποδέχεται: 

 Τις βασικές αρχές του Τοπικού Συμφώνου.  

 Τους όρους απονομής του Σήματος Τοπικού Συμφώνου.  

 Τη διενέργεια ελέγχων (τακτικών και έκτακτων) ως προς τη συμμόρφωση στα 

κριτήρια του Συμφώνου.  

 Την υποχρέωση συμμετοχής σε δραστηριότητες του Τοπικού Συμφώνου (Γενικές 

Συνελεύσεις, προγράμματα κατάρτισης, κοινές δράσεις, δράσεις προβολής, κλπ.).  
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 Την επανεξέταση συμμετοχής στο Τοπικό Σύμφωνο σε περίπτωση που δε 

συμμετέχει, δυσχεραίνει τη λειτουργία του, βλάπτει το κύρος του ή δε δείχνει 

συστηματικά ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών του. 

 

 Διεξαγωγή αρχικής αξιολόγησης : Με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, η 

αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Εφαρμογής του ΤΣΠ ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής της 

αρχικής αξιολόγησης η οποία γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. 

 

 Έλεγχος συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του ΤΣΠ: Εφόσον διαπιστωθεί πλήρης 

νομιμότητα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του υποψήφιου μέλους, 

αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής του με τις προδιαγραφές του ΤΣΠ. Τυχόν 

ελλείψεις που διαπιστωθούν σε σχέση με τις ισχύουσες προδιαγραφές πρέπει να 

καλυφθούν από το υποψήφιο μέλος σε χρονικό διάστημα που καθορίζει η αρμόδια 

Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής του Συμφώνου και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι μήνες.  

 

Στα μέλη που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των προδιαγραφών συνίσταται να 

απονέμεται το Σήμα προσωρινού μέλους με την προϋπόθεση ότι το αργότερο σε 

διάστημα έξι μηνών θα πρέπει υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το σύνολο των 

κριτηρίων, διαφορετικά το Σήμα αφαιρείται.  

Προκειμένου ένας υποψήφιος να γίνει πλήρες μέλος του ΤΣΠ πρέπει να έχει υποβληθεί 

με επιτυχία σε έλεγχο συμμόρφωσης για το σύνολο των προδιαγραφών.  

Κάθε μέλος του ΤΣΠ υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους συμμόρφωσης που 

πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Ωστόσο, δύνανται να πραγματοποιούνται και 

έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν είτε αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης, 

είτε σχετικής αίτησης της Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής του ΤΣΠ.  

 

Στο πλαίσιο τυποποίησης της διαδικασίας ελέγχου, η Επιτροπή Διαχείρισης σχεδιάζει 

ενιαίο Έντυπο Ελέγχου (υπό μορφή check list με το σύνολο των προδιαγραφών) και 

τηρεί αρχείο - βιβλίο μελών. 

 

Ειδικότερα, η διαδικασία της αξιολόγησης (αρχικής και περιοδικής) περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια:  
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• Επίσκεψη της Επιτροπής Ελέγχου8 και Εφαρμογής του ΤΣΠ στην έδρα του 

υποψήφιου μέλους. 

• Συμπλήρωση Εντύπου Ελέγχου Μέλους του ΤΣΠ. Τα πορίσματα των ελέγχων 

αναγράφονται στο Έντυπο Ελέγχου που συμπληρώνεται από την Επιτροπή 

Ελέγχου και Εφαρμογής του ΤΣΠ και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. 

• Εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης9 σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου η 

οποία μπορεί να αφορά: 

 Αρχική ένταξη στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και χορήγηση του Σήματος. 

 Ανανέωση της πιστοποίησης και διατήρηση του Σήματος. 

 Συστάσεις συμμόρφωσης με τους όρους και τις προδιαγραφές του ΤΣΠ εντός 

ορισμένης προθεσμίας, σε περιπτώσεις διαπίστωσης επουσιωδών αποκλίσεων. 

 Πρόταση διαγραφής από το ΤΣΠ και αφαίρεσης του Σήματος σε περιπτώσεις 

επουσιωδών αποκλίσεων ή μη συμμόρφωσης. 

 

Η όποια απόφαση, γνωστοποιείται στην επιχείρηση γραπτώς, το αργότερο μέσα σε 

ένα μήνα από την ημερομηνία ελέγχου.  

 

 Απονομή Σήματος  

Στα μέλη του ΤΣΠ χορηγείται ειδικό Σήμα (προσωρινό ή οριστικό) το οποίο πιστοποιεί 

τόσο τη συμμετοχή του μέλους στο ΤΣΠ, όσο και τον εν μέρει ή απόλυτο βαθμό 

συμμόρφωσής τους με τα προδιαγραφόμενα σε αυτό.  

Το Σήμα αποτελεί την εταιρική ταυτότητα του ΤΣΠ, είναι ενιαίο για όλα τα μέλη και 

είναι τριετούς ισχύς με δυνατότητα ανανέωσης υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 

πληρούνται τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία χορηγήθηκε, γεγονός που 

πιστοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Εφαρμογής του ΤΣΠ κατόπιν ελέγχου.  

Οι προδιαγραφές του Σήματος ορίζονται μέσα από την κατάρτιση ειδικού εγχειριδίου 

(brand manual) το οποίο θα χορηγείται με ευθύνη της Αναπτυξιακής Ροδόπης στα μέλη 

του Συμφώνου τα οποία πρέπει να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή τους. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση του Σήματος ή καταστρατήγηση των όρων χρήσης του 

αποτελεί παράβαση των όρων και απαιτείται πλήρη συμμόρφωση, διαφορετικά 

γίνεται ανάκληση αυτού.  

                                                           
8 Βλέπε κεφάλαιο 10, Διοίκηση του Συμφώνου 
9 Βλέπε κεφάλαιο 10, Διοίκηση του Συμφώνου 
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Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικό ή άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό 

υλικό.  

Κατά τη χορήγηση του Σήματος αναγράφεται σαφώς η επωνυμία της επιχείρησης, 

καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύς και λήξης του. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφει κάθε μέλος του ΤΣΠ κατά την ένταξή του σ’ 

αυτό, δεσμεύεται (ενδεικτικά) ως προς τα εξής :  

 Ανάρτηση του Σήματος εντός του χώρου/εγκατάστασης σε σημείο ορατό από 

τους πελάτες /επισκέπτες (π.χ. κεντρική είσοδο, χώρος υποδοχής). 

 Ανάρτηση Σήματος και αναφορά στις βασικές αρχές του ΤΣΠ στην ιστοσελίδα και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μέλους. 

 Ενσωμάτωση της εταιρικής ταυτότητας ΤΣΠ σε όλο το επικοινωνιακό υλικό του 

μέλους (έντυπα, επιστολόχαρτα, banners, διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.α.). 

 Συμμετοχή σε δράσεις προβολής - δημοσιότητας που διοργανώνει η Αναπτυξιακή 

Ροδόπης ως συντονιστής - φορέας διαχείρισης του ΤΣΠ. 

Η μη τήρηση βασικών όρων ένταξης στο ΤΣΠ αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους. 

Αντίστοιχα, η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΤΣΠ συνεπάγεται αυτοδικαίως και 

την αφαίρεση του Σήματος και γενικά του δικαιώματος χρήσης του. Ωστόσο, είναι 

δυνατή η επανένταξη έκπτωτων μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΣΠ και 

με την προϋπόθεση ότι αξιολογήθηκαν και πληρούν τους όρους του.  

 

 Παρακολούθηση και έλεγχος χρήσης του Σήματος  

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι εκείνες οι διαδικασίες που αφορούν την τήρηση 

της ορθής χρήσης του Σήματος, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά ζητήματα, 

αστοχίες, αποκλίσεις και γενικά μη συμμόρφωση με τους όρους χορήγησης και προς 

τούτο να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Είναι με άλλα λόγια το 

εργαλείο που «διατηρεί το πιστοποιητικό / Σήμα στο σωστό δρόμο» και επισημαίνει 

πότε τα πράγματα απέχουν, αλλά και πότε βαίνουν ομαλά.  

Εν προκειμένω, ο έλεγχος και η παρακολούθηση είναι ενέργειες συμπληρωματικές και 

αλληλοτροφοδοτούμενες που δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν εφαρμόζονται 

ορθολογικά και κατά τα προβλεπόμενα, αυτά που έχουν σχεδιαστεί και 

προγραμματιστεί. 
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Οι βασικοί παράμετροι – δείκτες στους οποίους βασίζεται η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος  ελέγχου του Τ.Σ.Π. είναι οι παρακάτω: 

Ακρίβεια  Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου εκφράζεται με το 
βαθμό ακρίβειας των ελέγχων και των πληροφοριών που 
παρέχει. 

Αντικειμενικότητα  Οι πληροφορίες και οι έλεγχοι πρέπει να στηρίζονται σε 
αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά δεδομένα. 

Χρονική 
καταλληλότητα 

 Οι πληροφορίες του συστήματος ελέγχου πρέπει να 
λαμβάνονται  την κατάλληλη στιγμή. 

Εστίαση  Ο έλεγχος πρέπει να επικεντρώνεται στα κρίσιμα και 
σημαντικά σημεία ή «περιοχές»  λειτουργίας της 
επιχείρησης. 

Οικονομικότητα  Ο έλεγχος οφείλει να συνδέεται με τον προγραμματισμό, 
αφού τα       αποτελέσματα εκφράζουν την υλοποίηση 
των στόχων και τις διορθωτικές ενέργειες. 

Ευελιξία  Το σύστημα ελέγχου πρέπει να είναι ευέλικτο και 
αποτελεσματικό. 

Αποδοχή  Προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του 
ελέγχου είναι η αποδοχή του από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις.    

 
Τη χορήγηση του Σήματος ακολουθεί η διαδικασία για την παρακολούθηση της ορθής 

χρήσης του που περιλαμβάνει τη διενέργεια επανελέγχων ως εξής:  

• τακτικός έλεγχος ανά έτος για την τήρηση των προδιαγραφών του Σήματος,  

• έλεγχοι λόγω σημαντικών αλλαγών στη λειτουργία της επιχείρησης,  

• έκτακτοι έλεγχοι σε περιπτώσεις καταγγελιών, παραπόνων, αποκλίσεων, κακής 

χρήσης, κ.α.   

Κόστος Πιστοποίησης  

Καθορισμός 
προδιαγραφών 

/κριτηρίων  

Παρακολούθηση 
-αξιολόγηση 
εφαρμογής 

προδιαγραφών 
/κριτηρίων  

Αξιολόγηση  
βαθμού 

ικανοποίησης και 
συμμόρφωσης  

αυτών   

Εντοπισμός 
αποκλίσεων 

Παρατηρήσεις - 

Εισηγήσεις  

Διορθωτικές 

Ενέργειες 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Οι δαπάνες εφαρμογής, απονομής και διατήρησης του Σήματος αφορούν (θεωρητικά) 

στα ακόλουθα κόστη: 

 Έλεγχος αιτήσεων 

 Έλεγχος επιχειρήσεων (πρώτη αξιολόγηση και έκτακτες αξιολογήσεις) 

 Έκδοση πιστοποιητικών  

 Ετήσιες επιτηρήσεις /έλεγχοι   

 

Για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του ΤΣΠ δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος από 

τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και τα έξοδα λειτουργίας του Συμφώνου 

θα καλυφτούν από δημόσιους πόρους ή και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

 

Για τα επόμενα έτη, το ύψος της εισφοράς των μελών θα καθοριστεί στο πλαίσιο 

διαβουλεύσεων και με γνώμονα τις επιμέρους ανάγκες, τον αριθμό των μελών, τη 

στρατηγική και τους επιμέρους στόχους.  

 

Συμβουλευτική επιχειρήσεων Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας  

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της υλοποίησης του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας 

είναι η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης και 

συμβουλευτικής των εν δυνάμει μελών του Συμφώνου, του προσωπικού που 

απασχολούν και γενικά όλων όσων εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην εφαρμογή 

του. Ενδεικτικά, τέτοιες δράσεις είναι: 

 Η παραγωγή ενημερωτικού εντύπου για το ΤΣΠ 

 Η κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας του ΤΣΠ όπου θα παρουσιάζεται η 

φιλοσοφία, οι στόχοι και τα οφέλη του δικτύου, οι προδιαγραφές ένταξης, η 

μεθοδολογία πιστοποίησης, κλπ.  

 Η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων για την παρουσίαση του 

ΤΣΠ  

 Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους επιχειρηματίες 

για τη βελτίωση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας και απόδοσης.  
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7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
 

 

Η σπουδαία από κάθε άποψη πρωτοβουλία ανάπτυξης και ανάδειξης της πολιτιστικής 

διαδρομής της Εγνατία Οδού για να ευοδώσει, προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

και προγραμματισμό, άριστο συντονισμό ενεργειών, μετρήσιμα αποτελέσματα και 

διαρκή παρακολούθηση. Κυρίως όμως απαιτεί ικανούς και πρόθυμους συμμάχους και 

συνοδοιπόρους δεδομένου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια από όπου και αν προέρχεται 

για να φέρει αποτέλεσμα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ικανής, μικρής, αλλά 

δυναμικής ομάδας που θα ασχοληθεί σοβαρά και ουσιαστικά, ειδάλλως είναι 

καταδικασμένη σε σταδιακή αποδυνάμωση, απαξίωση και αποτυχία.  

Συνολικά η επιτυχία της ανάπτυξης της Διαδρομής συνεπάγεται την ενεργοποίηση 

διαφορετικών  (πολυεπίπεδων – πολυτομεακών) εμπλεκομένων μερών όπως 

παραστατικά αποτυπώνεται στο επόμενο σχήμα.  

 

ΠΗΓΗ : Toposophy Destination Marketing Agency, Σχέδιο Μάρκετινγκ για την πολιτιστική και 

περιβαλλοντική διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας 

 

Συνεπώς και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική λειτουργία και αξιοποίηση 

της Διαδρομής, ως θεματικού τουριστικού προϊόντος, απαιτείται η εξ αρχής επιλογή 
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ενός αποτελεσματικού, ευέλικτου, δυναμικού, βιώσιμου, εξωστρεφή και καθολικά 

αποδεκτού Φορέα Διαχείρισης. Αυτός, θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη ανάπτυξη της 

Διαδρομής και του Συμφώνου και θα συνεργάζεται στενά με το Φορέα Στρατηγικής 

δηλαδή, την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

 

 

 
 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ως ο πλέον κατάλληλος φορέας σύμφωνα και με πρόταση 

τείνεται της Περιφέρειας ΑΜΘ να αναλάβει το ρόλο του Μηχανισμού (Φορέα) 

Διαχείρισης του Τουριστικού Προορισμού προκρίνεται η Αναπτυξιακή Ροδόπης 

δεδομένου ότι διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ένας 

αποτελεσματικός συντονιστής – φορέας διαχείρισης, ήτοι:  

Λειτουργική Ετοιμότητα: πρόκειται για Αναπτυξιακή Εταιρία η οποία λειτουργεί από 

το 1992 με ιδιαίτερη επιτυχία και πλούσιο έργο. Το καταστατικό και οι σκοποί της 

συνάδουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου εγχειρήματος και τις δράσεις 

που προβλέπεται να υλοποιεί ο φορέας διαχείρισης και ως εκ τούτου, της επιτρέπουν 

χωρίς δυσκολία μα προπάντων άμεσα και αποτελεσματικά να αναλάβει το ρόλο της 

διοίκησης και διαχείρισης - λειτουργίας και προώθησης της Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού ως Επώνυμου Τουριστικού Προορισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

εξωστρεφής  

Φορέας 
Διαχείρισης  

αποτελεσματικός  

αποδοτικός  

αυτόνομος  

βιώσιμος 

ευέλικτος  
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Εκείνο το στοιχείο όμως που την αναδεικνύει ως τον πιο ικανό και κατάλληλο 

μηχανισμό και την προκρίνει έναντι άλλων είναι ο ρόλος της και ως Φορέα Υλοποίησης 

(Δικαιούχος) ή Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση έργων, δράσεων και 

ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής τομεακών – περιφερειακών πολιτικών και 

επιχειρησιακών δράσεων.  

 

Ενδεικτικά, μεταξύ των στόχων και δράσεων της αναφέρονται :  

 Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης 

της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

 Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων 

και του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, της Αποκεντρωμένης 

Κρατικής Διοίκησης, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους, 

κ.α.   

 Η εμψύχωση, ενημέρωση, πληροφόρηση και τοπική ενεργοποίηση φορέων και 

πολιτών.  

 Η ανάληψη από την ίδια ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων 

φορέων για την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση τουριστικών, φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης. 

 Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.  

 Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιχειρηματικότητας.  

 Η προώθηση της εξωστρέφειας της περιοχής και ευρύτερα της Περιφέρειας.  

 Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες για την 

υλοποίηση των στόχων της. 

Ευελιξία: η νομική οντότητά της ως ΝΠΙΔ της προσδίδει ευελιξία και δυνατότητα 

εύκολης, αλλά και γρήγορης προσαρμογής σε τυχόν αλλαγές στοχοθεσίας, 

προτεραιοτήτων, ή έκτακτων γεγονότων και γενικότερα σε μεταβολές που ενδέχεται 

να προκύψουν είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό περιβάλλον του μηχανισμού 

διαχείρισης.  

Στελέχωση: απαλλαγμένη από γραφειοκρατική και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, 

λειτουργεί αποτελεσματικά και δυναμικά, ενώ διαθέτει  σημαντικό αριθμό έμπειρων 

στελεχών.  
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Αναγνωρισιμότητα και αποδοχή: Αποτελεί έναν έμπειρο και καταξιωμένο τοπικό 

αναπτυξιακό φορέα με πολλά έτη λειτουργίας και δράσης (27 έτη) που τυγχάνει 

αναγνωρισιμότητας, καθολικής αποδοχής και εμπιστοσύνης από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα : Αποτελεί Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχο) ή Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης υλοποίησης έργων, δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής 

αναπτυξιακών πολιτικών και επιπλέον διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών.   

Συνεπώς, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΟΤΑ προκρίνεται ως ο κατάλληλος φορέας 

συντονισμού και διαχείρισης της νέας αυτής πολυτομεακής και πολυεπίπεδης 

πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και προώθηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού ως επώνυμου τουριστικού προορισμού/προϊόντος και της σύνδεσής της με την 

τοπική επιχειρηματικότητα.  

Για το σκοπό αυτό θα: 

I. Έχει τη συνολική ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και ανάδειξης (προϊοντική 

ανάπτυξη, marketing & προβολή) της Διαδρομής ως επώνυμου τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

II. Αναλαμβάνει τη διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας και των 

παραγωγών με τη Διαδρομή στο πλαίσιο της σύστασης και λειτουργίας Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας. 

III. Διασφαλίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ενεργοποιήσουν την 

επιχειρηματική κοινότητα και θα δημιουργήσουν το αναγκαίο κλίμα 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

IV. Συμμετέχει στη διοίκηση του Συμφώνου. 

V. Συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του εγχειρήματος, υποστηρίζοντας 

εμπράκτως την προσπάθεια με τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, οικονομικούς πόρους και την παροχή τεχνογνωσίας σε πολλαπλά 

πεδία (ενημέρωση, εμψύχωση, επιμόρφωση, συμβουλευτική, κ.α.), καθώς και με 

την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων.  

VI. Μπορεί να συστήσει και να λειτουργήσει αυτόνομο τμήμα το οποίο θα 

στελεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό που θα απασχολείται αποκλειστικά 

με την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού.  



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 114 

Συμπερασματικά, η λειτουργία του Φορέα εστιάζει σε τρείς άξονες δράσης : 

1ος Άξονας Δράσης  : Παρακολούθηση και συντονισμός με κυρίαρχο ζητούμενο την 

εξασφάλιση ποιοτικών υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων μέσα από διαρκή 

ενημέρωση και επιμόρφωση στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

και μεταφοράς τεχνογνωσίας.  

 

2ος Άξονας Δράσης  : Κινητοποίηση παραγωγικών κλάδων με σκοπό τη διασύνδεση 

επιχειρήσεων και παραγωγών με την Πολιτιστική Διαδρομή στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.   

 

3ος Άξονας Δράσης  : Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εμπλουτισμού της 

εμπειρίας από την περιήγηση της Πολιτιστικής Διαδρομής (χαρτοφυλάκιο προϊόντων) 

και της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος marketing και προβολής για την 

τοποθέτησή της στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.  

 

 

 

Περιγραφή της Δομής του Φορέα Διαχείρισης 

Η υφιστάμενη οργανωτική δομή της Αναπτυξιακής Ροδόπης όπως αποτυπώνεται στο 

οργανόγραμμα που ακολουθεί θα δυσκολευτεί να υποστηρίξει το νέο της ρόλο και τις  

διευρυμένες αρμοδιότητες που αυτός συνεπάγεται. Έτσι, προτείνεται η σύσταση ενός 

νέου, πρόσθετου  αυτόνομου και διακριτού τμήματος που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου 

τη διαχείριση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού και του Συμφώνου και 

κατ’ αντιστοιχία, τη διαμόρφωση μιας δυναμικής ομάδας δράσης που θα αποτελείται 

Παρακολούθηση 
και συντονισμός 

Κινητοποίηση 
παραγωγικών 

κλάδων 

Υλοποίηση 
Δράσεων 

 Άξονας 1 Άξονας 2 
Άξονας 3 
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από ένα μικρό, συνεκτικό πυρήνα ικανών και ενεργών στελεχών, ενώ αν υπάρχει 

ανάγκη πρόσθετων ανθρώπινων πόρων το Τμήμα θα συνεργάζεται με 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

 

Τρόπος λειτουργίας Φορέα  

Προκειμένου ο Φορέας Διαχείρισης να αποδώσει, να λειτουργεί ευέλικτα και να 

προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις, θα πρέπει: 

 

 να διατηρεί την προσήλωσή του στη στρατηγική και στο όραμα της δημιουργίας 

και ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού στην κατεύθυνση 

ενός επώνυμου τουριστικού προορισμού   

 να λειτουργεί ευέλικτα και να προσαρμόζεται εύκολα στις εκάστοτε συνθήκες και 

απαιτήσεις των εμπλεκομένων και του τουριστικού ρεύματος (τάσεις, ζήτηση) 

 να κινητοποιεί, συμβουλεύει, διασυνδέει τις επιχειρήσεις με την Πολιτιστική 

Διαδρομή 

 να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις προδιαγραφές 

ποιότητας και ως προς την προσφορά υψηλών υπηρεσιών και εμπειριών 

 να εργάζεται μεθοδευμένα για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου Ποιότητας 
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 να συμμετέχει σε προγράμματα και έργα, όπως επίσης να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες  και δράσεις για τη βιωσιμότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής, το 

marketing και την προβολή της στην εθνική και διεθνή τουριστική αγορά   

 να έχει οργανωτική και λειτουργική επάρκεια, κατάλληλους ανθρώπινους πόρους 

και αποτελεσματικά μέσα και εργαλεία δράσης 

 να ενεργεί για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και του τοπικού πληθυσμού και 

ειδικότερα να επικοινωνεί τη σκοπιμότητα και ωφελιμότητα του Συμφώνου στην 

τουριστική και εν γένει τοπική ανάπτυξη και να δημιουργεί κίνητρα και 

προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων 

 να προάγει το πνεύμα της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των 

εμπλεκόμενων, τη συνέργεια - συμπληρωματικότητα και την κοινή δέσμευση σε 

μια συλλογική προσπάθεια αριστείας 

 να είναι ευέλικτος, αποτελεσματικός και να συνεργάζεται με αρχές, φορείς και 

επιχειρήσεις, διατηρώντας εξωστρεφή προσανατολισμό και δράση 

 να αντιμετωπίζει άμεσα τα όποια προβλήματα προκύπτουν, καθώς και να είναι 

ανοιχτός σε απόψεις και προτάσεις των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και 

επιχειρηματιών 

 να υποστηρίζει ισότιμα και οριζόντια (γεωγραφικά και κλαδικά) τις επιχειρήσεις 

που εντάσσονται στο Σύμφωνο  

 να μπορεί να αξιοποιεί δυνατότητες χρηματοδότησης επ’ ωφελεία του Συμφώνου 

και των δράσεών του γενικότερα 

 να ενεργεί προληπτικά και να θεραπεύει άμεσα τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που θα παρουσιάζονται 

 

Ο Φορέας θα έχει έδρα στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ροδόπης, στην Κομοτηνή.  

Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Διαδρομής έχει ως στόχο να 

ενεργοποιήσει και να συνδέσει την επιχειρηματική κοινότητα με τη Διαδρομή σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια ΑΜΘ, τούτο συνεπάγεται την ανάγκη δράσης σε μια 

διευρυμένη γεωγραφική έκταση και σε άλλες πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες, 

εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο και 

απολύτως αναγκαίο την Αναπτυξιακή Ροδόπης να στηρίξουν και οι υπόλοιπες 

Αναπτυξιακές Εταιρίες της Περιφέρειας οι οποίες προτείνεται να έχουν ρόλο 

υποστηρικτικό (αντενών) λειτουργώντας συμπληρωματικά και αθροιστικά. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας εκτιμάται ότι θα έχει θετικό πρόσημο στην όλη 
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προσπάθεια και θα επιφέρει αναπτυξιακές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Οι 

υπόλοιπες Αναπτυξιακές Εταιρίες έχουν και αυτές την αποδοχή και την εμπιστοσύνη 

της τοπικής κοινωνίας στην κάθε Π.Ε. που δραστηριοποιούνται και άρα απαιτείται η 

δαπάνη λιγότερου χρόνου και ανθρωποπροσπάθειας σε δράσεις ενημέρωσης, 

εμψύχωσης, ενεργοποίησης, κ.α., ενώ η επιτόπια παρουσία και η άμεση ανταπόκριση 

σε οποιεσδήποτε ανάγκες θα λειτουργεί ωφέλιμα στην πρόοδο της όλης προσπάθειας.  

Επιπλέον, οι Αναπτυξιακές Εταιρίες ανά Περιφερειακή Ενότητα μπορούν παράλληλα 

να αναπτύξουν και το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και παραγωγών για την καλύτερη 

διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ τους. 

Ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αποτυπώνεται ως ακολούθως :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, για την άριστη λειτουργία του Φορέα απαιτείται :  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ  

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

 

 

Υπεύθυνος  Τμήματος  

 

Στελέχη υπεύθυνα για τη διασύνδεση της Διαδρομής με την 

επιχειρηματική κοινότητα και άλλους εμπλεκόμενους,   

για τη λειτουργία του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας,   

για το branding και marketing της Πολιτιστικής Διαδρομής 

και την προϊοντική ανάπτυξη  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Α) Να καταρτιστεί σχέδιο δράσης με κοστολογημένες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 

ανά άξονα δράσης.  

Β) Να εξειδικευτούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών του Τμήματος 

Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Γ) Να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση των εργασιών του Φορέα και των 

στελεχών του προκειμένου να διαπιστώνονται εγκαίρως αποκλίσεις από το σχεδιασμό 

ή τους στόχους, αλλά και τυχόν προβλήματα ώστε να θεραπεύονται άμεσα, χωρίς να 

επιδρούν αρνητικά στο όλο έργο. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάγκη μελέτης και 

εφαρμογής ενός συστήματος επίβλεψης και αξιολόγησης του Φορέα, καθώς και η 

εκπόνηση έκθεσης πεπραγμένων ανά τετράμηνο, αλλά και ετήσιας απολογιστικής 

έκθεσης.  

Δ) Να πραγματοποιούνται δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των 

στελεχών του Φορέα που εμπλέκονται στη διαχείριση της Πολιτιστικής Διαδρομής στη 

βάση και τη λογική αντίστοιχων καλών πρακτικών άλλων περιοχών ή άλλων χωρών.  
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8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Σε αρχική φάση όπως διατυπώθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, το Τοπικό Σύμφωνο 

Ποιότητας δε λαμβάνει νομική οντότητα, αντίθετα συνιστά μια άτυπη συνεργασία 

στηριζόμενη στο καταρχήν ενδιαφέρον και στην υπογραφή ενός μνημονίου 

συνεργασίας. Ωστόσο, σε μετέπειτα στάδιο και σε βάθος χρόνου υπάρχει η 

δυνατότητα μετεξέλιξής του σε cluster με πιο ουσιαστικές και θεσμοθετημένες σχέσεις 

και δράσεις συνεργασίας.  

Στο cluster πρέπει να προσαρμοσθούν κατάλληλα οι επιχειρήσεις σε ότι αφορά τη 

συνεργασία τους, την επικοινωνία και την υποστήριξη και ως εκ τούτου, έχει μεγάλη 

σημασία η διασφάλιση της κατάλληλης οργανωτικής δομής του. H διαφύλαξη της 

οργανωτικής και λειτουργικής αυτοτέλειας, αλλά και η υιοθέτηση της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του απαιτεί ένα ουδέτερο, μη ανταγωνιστικό για τα μέλη συντονιστικό-

διοικητικό μηχανισμό.   

Η τυπική δομή του δικτύου και οι κανόνες που θα διέπουν τη συνεργασία των 

επιχειρήσεων θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του απέναντι στις 

επιχειρήσεις – μέλη. Ζητούμενο επομένως είναι να διαμορφωθεί ένα στέρεο υπόβαθρο 

για την καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 

επιτυχημένης συνεργασίας των φορέων και επιχειρήσεων – μελών του δικτύου.  

Aπό την οργανωτική δομή εξαρτώνται ως ένα βαθμό οι λειτουργίες που θα αναπτύξει 

το δίκτυο, τα οφέλη των μελών και συνεπώς, η χρησιμότητα και η περεταίρω 

ανάπτυξή τους. 

Συστατικά στοιχεία δόμησης ενός αποτελεσματικού συνεργατικού σχηματισμού 

αποτελούν η νομική μορφή, η οργανωτική δομή, ο συντονισμός των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων - μελών.  

Η επιλογή της νομικής μορφής υποδεικνύεται αφενός από το στόχο και αφετέρου, 

από τη στρατηγική που επιλέγεται. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

απαντηθούν βάσιμα τα κάτωθι ερωτήματα:  

 ποιος είναι ο ρόλος του δικτύου;  

 πόσο στενά επιθυμούν να εμπλακούν/συνεργάζονται οι επιχειρήσεις - μέλη του δικτύου;  

 πόσο γρήγορα πρέπει να ενσωματώνονται τα νέα μέλη στη λειτουργία του δικτύου; 
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Γενικότερα, είναι πιο αποδεκτές οι λιγότερο δεσμευτικές και «βαριές» νομικές μορφές, 

ώστε να διαμορφώνονται πιο χαλαρά σχήματα που εξασφαλίζουν τη μικρότερη 

δυνατή δέσμευση και διακρίνονται από ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Η 

προτίμηση στρέφεται συνήθως σε άτυπα, κοινοπρακτικά, συνεταιριστικά ή μη 

κερδοσκοπικά σχήματα συμπράξεων, καθώς και σε μετοχικές-μη κερδοσκοπικές 

μορφές συμπράξεων.    

Στην Ελλάδα, οι πιο συνηθισμένες μορφές νομικών προσώπων που αποκοτούν οι 

συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεων είναι:     

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Ο συνηθέστερος τρόπος νομικής καταχώρησης των Clusters είναι της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας με κύριο χαρακτηριστικό τα κέρδη να μη διανέμονται στους 

εταίρους, αλλά να παραμένουν και να επανεπενδύονται σε αυτήν. Ο λόγος για τον 

οποίο επιλέγεται η συγκεκριμένη νομική μορφή είναι ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

ευέλικτη δομή, καθώς:  

 

 ιδρύεται γρήγορα και είναι εύκολη στη διαχείρισή της,  

 απαιτείται μικρός αριθμός εταίρων συγκριτικά με άλλες μορφές νομικών 

προσώπων, 

 διασφαλίζει την αυτόνομη ύπαρξη του φορέα,  

 αποτελεί μια χαλαρή δομή η οποία δε χρειάζεται υψηλή δέσμευση κεφαλαίων από 

πλευράς των συμμετεχόντων στο δίκτυο, 

 περιορίζει την ευθύνη των εταίρων στο ύψος της συνεισφοράς τους στο εταιρικό 

κεφάλαιο. 

Σε αυτή τη νομική μορφή, οι εισφορές των εταίρων και καθετί που αποκτάται για την 

εταιρία από τη διαχείρισή της ανήκουν σε όλους τους κατά το λόγο της εταιρικής 

μερίδας του καθενός. Οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες υπόκεινται σε όλες τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Οι συνδρομές και εγγραφές των 

μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές επειδή αποτελούν εισροές 

κεφαλαιουχικού χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στα ακαθάριστα έσοδα για να 

φορολογηθούν.    
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Αστικός Συνεταιρισμός 

Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και προκύπτει από την εκούσια ένωση 

προσώπων με οικονομικό σκοπό η οποία αποβλέπει στη συνεργασία των μελών για 

την οικονομική, κοινωνική πολιτιστική ανάπτυξή τους στο πλαίσιο μιας κοινής 

επιχειρηματικής δομής. Η νομική μορφή καθορίζεται από την έκταση της ευθύνης των 

συνεταίρων. Στους Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης που αποτελεί και την πιο 

συνηθισμένη μορφή cluster επιχειρήσεων η ευθύνη κάθε συνεταίρου για τα χρέη του 

συνεταιρισμού έναντι τρίτων προσδιορίζεται στο καταστατικό. Άλλα χαρακτηριστικά 

στοιχεία του αστικού συνεταιρισμού είναι:  

 η διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τα 

ίδια τα μέλη, 

 η δυνατότητα ελεύθερης και εθελοντικής ένωσης και της απόσυρσης από το 

σχήμα, 

 η διάθεση των κερδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του 

συνεταιρισμού, 

 η ύπαρξη δύο οργάνων διοίκησης: της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Για τη σύσταση του αστικού συνεταιρισμού απαιτούνται το ελάχιστο 15 επιχειρήσεις-

φορείς-μέλη.   

 

Κεφαλαιουχικές Εταιρίες 

Στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΕΠΕ, ΑΕ) το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές, 

ανώνυμες ή ονομαστικές, η ευθύνη περιορίζεται μέχρι το ποσό της εισφοράς των 

εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, τίθενται ορισμένοι όροι δημοσιότητας των 

οικονομικών στοιχείων κλπ. 

Με το Νόμο 4072/2012 εισήχθη μια νέα εταιρική μορφή η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρία» η οποία δύναται να συσταθεί με ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ. Η νέα 

εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων 

μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, 

περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα 

(προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις 
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ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές 

ικανότητες. 

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν 

επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση 

των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες που μπορεί και να μην είναι εταίρος. Για την 

ενίσχυση της ευελιξίας της παρέχεται από το νόμο ή δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

των εταίρων, τόσο εντός, όσο και εκτός συνέλευσης. Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην 

τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. 

Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη 

ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη 

διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό 

σύστημα.  

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, αποτελεί μια ευέλικτη και απλοποιημένη μορφή 

επιχείρησης που διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων, 

καθιστώντας την, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για 

επιχειρήσεις και συνεργασίες επιχειρηματιών. Συστήνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα 

από όλες τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων. 

 

Κοινοπραξίες 

Η σύσταση Κοινοπραξίας αποτελεί μια νομική μορφή που δύναται να λάβουν τα 

cluster. Αποτελεί μια οικονομική και οργανωτική έννοια χωρίς νομική προσωπικότητα 

με αντικείμενο την κοινοπρακτική δράση επιχειρήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου σκοπού-έργου. Μπορεί να 

συσταθεί από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 

των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, είτε ως θυγατρική εταιρία των επιχειρήσεων – 

μελών της η οποία περιβάλλεται υποχρεωτικά με κάποια νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε., Α.Ε.). 

Κάθε Κοινοπραξία έχει συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο αντικείμενο δράσης 

και οι φορείς και επιχειρήσεις που γίνονται μέλη της διατηρούν την αυτοτέλειά τους 

και την ανεξαρτησία τους. Αν και ο σκοπός της Κοινοπραξίας είναι πάντα οικονομικός, 

εντούτοις δεν αποβλέπει σε ίδια κέρδη και στη διανομή αυτών στα μέλη, αλλά στην 

εκπλήρωση του στόχου της κοινοπρακτικής δράσης (από κοινού υλοποίηση ενός 
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συγκεκριμένου έργου) και υπόκειται στο φορολογικό καθεστώς της νομικής μορφής 

που την περιβάλλει.  

Συνοψίζοντας και έχοντας υπόψη το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας φαίνεται να επικρατεί η άποψη της χαλαρής – άτυπης συνεργασίας υπό 

την επιμέλεια και υποστήριξη της Αναπτυξιακής Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ (ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση – συναίνεση) κατά το αρχικό στάδιο.  

Σε επόμενο στάδιο θα μελετηθεί προσεκτικά και θα προταθεί η κατάλληλη νομική 

μορφή που θα λάβει το δίκτυο με βάση τόσο τον αριθμό των συμμετεχόντων, όσο και 

τη νομική τους υπόσταση (π.χ. επιχειρήσεις ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, προσωπικές 

επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα), ώστε να μην υπάρξουν τυπικά ή άλλα κολλήματα που 

θα εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία του.  
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9. ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΣΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ & ΑΛΛΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΜΕ 
 

 

Η πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού αποτελεί Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

στον τομέα του τουρισμού – πολιτισμού και έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 -2020, 

ενώ υποστηρίζει και συνάδει με την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό 2014 - 2020 

και την επιχειρησιακή της εξειδίκευση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020.  

Η ΟΧΕ της Πολιτιστικής Διαδρομής εμφανίζει συνάφεια και συσχέτιση με αρκετούς 

ειδικούς στόχους του ΠΕΠ ΑΜΘ. Ωστόσο, σε ότι αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

καταγράφεται σύνδεση με το Θεματικό Στόχο 3 «Ενίσχυση της παραγωγικότητας των 

ΜΜΕ» και την επενδυτική προτεραιότητα 3d «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας τους».  

Η υποστήριξη των ΜΜΕ συνιστά κρίσιμη διεργασία για την ανάπτυξη της πολιτιστικής 

διαδρομής ως ολοκληρωμένου ειδικού τουριστικού προϊόντος με κύριο ζητούμενο την 

επίτευξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων του τουρισμού, του πολιτισμού, της 

αγροδιατροφής, κλπ., την κάλυψη της ζήτησης σε υπηρεσίες πολιτιστικού και εν γένει 

θεματικού τουρισμού και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που προβλέπονται στην επενδυτική προτεραιότητα 3d και 

ειδικότερα στη Δράση ΟΧΕ_2.3δ : Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Πολιτιστικής – Τουριστικής διαδρομής Εγνατίας 

Οδού» κρίνεται ότι θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα ωφέλιμα προς τις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν  να ενταχθούν στη Διαδρομή, οι οποίες θα λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις 

στη λογική που ισχύουν σήμερα, προσαρμοσμένες εντούτοις και στα κριτήρια του 

Συμφώνου Ποιότητας προκειμένου να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να 

συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές του (Συμφώνου), να ενταχθούν σε αυτό και να 

πιστοποιηθούν εν τέλει με το Σήμα της Διαδρομής. 

Σημειώνεται ότι στην προαναφερθείσα δράση θα διατεθούν σύμφωνα με το 5ο 

έγγραφο εξειδίκευσης ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 στις ΜΜΕ 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση 
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του εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης υφιστάμενων, αλλά και την ίδρυση νέων, Πολύ 

Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε τομείς όπως Τουρισμός, Πολιτισμός, 

Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον και Βιώσιμη ανάπτυξη, Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.α. στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής για 

την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής – Τουριστικής διαδρομής Εγνατίας 

Οδού.  

Σκοπός της Δράσης είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της 

Εγνατίας    Οδού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος 

της Περιφέρειας  

ΑΜΘ και η στήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων στην οργάνωση της αλυσίδας 

αξίας τουρισμού – πολιτισμού – περιβάλλοντος και αγροδιατροφής. Οι ενισχύσεις για 

τη δικτύωση δύνανται να περιλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, 

εμψύχωσης και κινητοποίησης της τοπικής επιχειρηματικότητας, την παροχή 

συμβουλευτικής στήριξης σε επιχειρήσεις και την κατάρτιση και υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων για τη συμμόρφωσή τους για την ένταξη στο δίκτυο, τη 

σύσταση του δικτύου (υπό τη μορφή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας), τη 

χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία και την προβολή – 

εξωστρέφεια του Συμφώνου.  

Παράλληλα, προβλέπονται πόροι ύψους 600.000 ευρώ και μέσα από τη Δράση 8iii.21.3: 

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)» που 

αφορούν στην ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στους τομείς που εξυπηρετούν την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

Τουριστικής – Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού, από ανέργους και από 

ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Η 

δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με 

έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, και στην ενίσχυση της απασχόλησης με 

τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης 

ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης 

(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 € έως 50.000 € για την κάλυψη 100% ισόποσων 

επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την 

ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. 
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Στη δράση αυτή συνίσταται μεταξύ άλλων η στήριξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών της 

πολιτιστικής διαδρομής της Αρχαίας Εγνατίας Οδού (δραστηριότητες θεματικού 

τουρισμού, δραστηριότητες στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, κ.α.).  

Δεδομένου ότι η έννοια της ολικής ποιότητας στον τουρισμό αποτελεί στρατηγικό 

στόχο και στοίχημα της Περιφέρειας ΑΜΘ δε μπορεί παρά να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

και προτεραιότητα στο ανθρώπινο δυναμικό, στις γνώσεις και δεξιότητές του για την 

προσφορά υψηλής ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.   

Στην κατεύθυνση αυτή θα διατεθούν πόροι ύψους 600.000 ευρώ μέσω της Δράσης  

8v.21A.2 «Υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της ΟΧΕ 

Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για την 

ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς που 

εξυπηρετούν την πολιτιστική διαδρομή προκειμένου να αναβαθμίσουν και να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Ειδικότερα προβλέπεται οι επιχειρήσεις να 

ενισχυθούν για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω επιχορήγησης νέου 

μισθολογικού κόστους, για ενέργειες κατάρτισης / πιστοποίησης και για την 

αναβάθμιση / αναδιαμόρφωση λειτουργιών / υπηρεσιών τους. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρηματικών 

σχεδίων  συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 € έως 50.000 € για 

την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Ενδεικτικά και για τις ανάγκες εξειδίκευσης της πρόσκλησης της συγκεκριμένης 

δράσης προτείνεται η στόχευση των πόρων να αφορά μεταξύ άλλων:  

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων επαγγελματιών - απασχολούμενων στον τουρισμό, τον 

πολιτισμό και την αγροδιατροφή : ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης - 

επιμόρφωσης σε εργαζόμενους / επιχειρηματίες / επαγγελματίες των επιχειρήσεων 

για βελτίωση των υπηρεσιών τους, την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, την 

ανάπτυξη νέων ή/και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. εκμάθηση ξένων 

γλωσσών, χρήση ΤΠΕ και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποδοχή και 

εξυπηρέτηση πελατών, διαδικασία πωλήσεων, προστασία περιβάλλοντος, 

πιστοποίηση ποιότητας, υλοποίηση συνεργειών, κ.α.).  
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 Ενίσχυση της δημιουργικής βιομηχανίας : καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας 

για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς της δημιουργικής 

βιομηχανίας και κλάδους όπως το κόσμημα, η καλλιτεχνία, η παραγωγή 

αναμνηστικών ειδών, οι ψηφιακές τέχνες, κ.α.   

 Προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας Οδού : πρόκειται για εκπαιδευτική 

πρωτοβουλία μέσα από την οποία επιλεγμένο προσωπικό επιχειρήσεων, 

επαγγελματίες και ιδιοκτήτες επιμορφώνονται και γνωρίζουν την ιστορία της 

Εγνατίας Οδού και τα σημεία ενδιαφέροντος – πόλους έλξης επισκεπτών που 

πρέπει να προβάλλονται με κάθε μέσο και τρόπο.  

Πέραν του ΠΕΠ ΑΜΘ, οι ΜΜΕ δύναται να αντλήσουν οικονομικούς πόρους και από 

άλλες πηγές όπως είναι το ΕΠΑνΕΚ (Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, Επιχειρούμε Έξω, κ.α.), τα κατά 

τόπους Προγράμματα CLLD LEADER & LEADER Αλιείας, τoν Αναπτυξιακό Νόμο και από 

Προγράμματα του Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας.  

Στο σημείο αυτό προτείνονται οι γενικές κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να 

κατευθυνθούν οι πόροι των προαναφερθέντων δράσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 

προς γνώση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΜΘ 2014 - 2020 στο πλαίσιο 

των εργασιών της για την εξειδίκευση των προσκλήσεων επενδυτικών σχεδίων.  

Ειδικότερα (ενδεικτικά) προτείνονται επενδυτικές δαπάνες για :  

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικής 

βελτίωσης προϊόντων, επιχειρηματικής εξωστρέφειας, κ.α. 

 Ανάπτυξη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (π.χ. πιστοποίηση ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας 

τροφίμων, συμμόρφωσης με τον Γενικό Kανονισμό για την προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων - GDPR). 

 Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης (εξοικονόμησης ενέργειας, νερού, 

διαχείριση απορριμμάτων) 

 Ίδρυση νέων επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας τουρισμού - πολιτισμού - τοπικών 

προϊόντων και αγροδιατροφής 

 Ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας  
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Εν κατακλείδι σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των προσκλήσεων των προαναφερθέντων 

δράσεων συνίσταται να υπάρξει μέριμνα για μοριοδότηση των επιχειρήσεων που θα 

ενταχθούν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.  

Ειδικότερα προτείνεται πριμοδότηση με ποσοστό 10% στις επιχειρήσεις που έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο «VIA EGNATIA» και έχουν 

καταθέσει έγγραφο σχετικό αίτημα στο φορέα συντονισμού – διαχείρισης του 

Συμφώνου. 
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10. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Η συνεργασία, το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των μελών ως προς τους σκοπούς του 

Συμφώνου, τους κανόνες λειτουργίας, τις προδιαγραφές - κριτήρια ένταξης στο 

Σύμφωνο, το πλέγμα των δράσεων, κλπ. επισφραγίζεται με τη θέσπιση του Τοπικού 

Συμφώνου Ποιότητας που ουσιαστικά θα αποτελέσει το μηχανισμό υποστήριξης της 

ανάπτυξης, λειτουργίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού με 

βάση την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύνδεσή της 

με την τοπική οικονομία της περιοχής, ώστε να καταστεί η Διαδρομή ένας επώνυμος, 

αναγνωρίσιμος, τουριστικός προορισμός. 

Ακολουθεί υπόδειγμα του Μνημονίου Συνεργασίας : 

Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης, Λειτουργίας και Ανάδειξης  

της Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού    

 
Στην Κομοτηνή σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. 
2. 
3. 
4. 
(….κλπ.) 
 

συμφωνούμε και συναποφασίζουμε με το παρόν να συνεργαστούμε σε εθελοντική 

βάση με σκοπό να προωθήσουμε το κοινό όραμα για την Περιφέρεια ΑΜΘ που αφορά 

στην προώθηση και αξιοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, ως 

επώνυμου και ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και τη σύνδεσή της με την 

τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας.  

Στο πλαίσιο αυτό αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους του παρακάτω Μνημονίου 

Συνεργασίας, όσοι συμμετέχουν σήμερα ή/και θα προσχωρήσουν στο μέλλον στο 

Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης, Λειτουργίας και Ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής 

Εγνατίας Οδού.     
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Μνημόνιο Συνεργασίας 

Εισαγωγή  

Το Τοπικό Σύμφωνο είναι μια εθελοντική, συλλογική πρωτοβουλία επιχειρηματιών, 

φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημοσίου τομέα, καθώς και 

της κοινωνικής οικονομίας η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική 

ή/και λειτουργική συνάφεια με την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, που έχει 

ως βάση την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη σύνδεσή 

της με την τοπική οικονομία, και στόχο να καταστεί ολόκληρη η Περιφέρεια ΑΜΘ ένας 

υψηλού επιπέδου αναγνωρίσιμος και ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός, 

λειτουργώντας ως «όχημα» ανάπτυξης του πολιτιστικού και εν γένει θεματικού 

τουρισμού στην Περιφέρεια.  

Όλοι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται το πνεύμα και τους όρους του παρόντος 

Μνημονίου Συνεργασίας, συνομολογούν ότι θα εργαστούν και θα συμβάλλουν τα 

μέγιστα (καθένας στα όρια των δυνατοτήτων του) για την επίτευξη των σκοπών του, 

αυτοδεσμευόμενοι για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας στα παραγόμενα 

προϊόντα και στις παρεχόμενες  υπηρεσίες στην περιοχή της διαδρομής, ώστε ο υλικός 

και άυλος πολιτιστικός πλούτος συνδεμένος με το ανθρωπογενές και πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον να λειτουργεί ως «πρεσβευτής της ιστορίας και ταυτότητας της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».   

Με τη στήριξη της Περιφέρειας ΑΜΘ ως φορέα στρατηγικής και την τεχνική 

υποστήριξη της Αναπτυξιακής Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ που προτείνεται να έχει το ρόλο του 

Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος, το 

Σύμφωνο συγκροτείται στη βάση κανόνων που καθορίζουν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για τα μέλη και ενισχύουν συνέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα, 

εμπλουτίζουν το περιεχόμενό του και εν τέλει, προσδίδουν μοναδική ταυτότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα στην αλυσίδα αξίας : τουρισμός – πολιτισμός – 

περιβάλλον και αγροδιατροφή.  

Το Τοπικό Σύμφωνο θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που λειτουργούν μέσα στο θεσμικό 

πλαίσιο της Πολιτείας και κάθε όρος που αντιβαίνει σε αυτό είναι άκυρος. 
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Σκοποί 

Το Σύμφωνο αποσκοπεί: 

1. Στη δημιουργική συνεργασία επιχειρήσεων, οργανισμών και λοιπών φορέων της Π 

–ΑΜΘ για την αξιοποίηση του τουριστικού – πολιτιστικού πλούτου κατά μήκος και 

ευρύτερα της Διαδρομής της Εγνατίας Οδού με οργανωμένο και συστηματικό 

τρόπο. 

2. Στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής στην εγχώρια και διεθνή τουριστική 

αγορά ως επώνυμου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. 

3. Στην εξασφάλιση ποικιλίας δραστηριοτήτων και εμπειριών στους επισκέπτες και 

στη δημιουργία κινήτρων που ενισχύουν την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα 

της περιοχής, διαχέουν ισόρροπα τις τουριστικές ροές και επιμηκύνουν την 

τουριστική περίοδο.  

4. Στη διασύνδεση των τομέων του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγροδιατροφής 

και του περιβάλλοντος με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

Βασικές Αρχές  

Αυτοδέσμευση: οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την αξία της συλλογικής 

προσπάθειας και προσέρχονται σε αυτήν με την πεποίθηση ότι παρά τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ή οικονομικά τους μεγέθη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο το οποίο 

μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» τόσο προς όφελος των 

ίδιων, όσο και της περιοχής τους γενικότερα, ενώ δεσμεύονται να συμμορφώνονται με 

τους όρους και τις προδιαγραφές του Συμφώνου.  

Εμπιστοσύνη: Επιδιώκεται η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης, ενθαρρύνονται και 

αξιοποιούνται συνέργειες μεταξύ των μελών, ως ο ισχυρότερος παράγοντας που θα 

προσδώσει προστιθέμενη αξία στην Πολιτιστική Διαδρομή και θα αποτελέσει κύριο 

συστατικό της επιτυχίας της. Είναι αναγκαίο να υπάρχει η πεποίθηση - μεταξύ των 

εμπλεκόμενων - ότι οι οποιεσδήποτε επιχειρηματικές κινήσεις ή δράσεις 

πραγματοποιούνται, είναι στο πλαίσιο του κοινού συμφέροντος το οποίο σε καμιά 

περίπτωση δεν αντιβαίνει και δεν αντιστρατεύεται το ατομικό συμφέρον.   

Ευρεία Συμμετοχή: Καθορίζονται απλοί κανόνες συμμόρφωσης, ώστε να επιτευχθεί η 

ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Καθιερώνονται κριτήρια συμμετοχής που δεν 

αποθαρρύνουν τις μικρότερες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Σύμφωνο. Αντίθετα, 

μελετώντας τα κριτήρια ο καθένας θεωρεί ότι τον αφορούν και ότι αποτελεί μια 
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εύκολη διαδικασία η ένταξή του στο Σύμφωνο, και κυρίως μια ευκαιρία για βελτίωση 

της λειτουργίας και της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων /υπηρεσιών. Τα 

μέλη του Συμφώνου αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που εμπνέεται και εργάζεται για 

τον ίδιο σκοπό. Η συμβολή του κάθε μέλους δεν αποτιμάται μόνο σε οικονομικούς 

δείκτες, αλλά κυρίως μέσα από τις συνέργειες που διενεργεί και τη διάθεση για 

ενσωμάτωση στοιχείων καινοτομίας, τεχνολογίας, τοπικότητας, ποιότητας και 

σύγχρονου επιχειρείν.         

Επιμόρφωση - Κατάρτιση: η συμμετοχή σε ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, 

επιμόρφωσης είναι μείζονος σημασίας προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα και να 

αισθανθούν πιο οικείο το περιβάλλον και τα εργαλεία μέσα από τα οποία 

αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό προϊόν. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή στις 

προαναφερθείσες ενέργειες θα βελτιώσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, θα 

αναπτύξει την επιχειρηματική κουλτούρα και θα ενισχύσει τον αναπτυξιακό 

χαρακτήρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο.  

Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας: όλα τα μέλη επιδιώκουν να συμβάλλουν στην ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ταυτότητας της περιοχής, στοιχεία που 

διαμορφώνουν το νέο τουριστικό προϊόν (πολιτιστικός τουρισμός/θεματικό 

τουρισμός) και ταυτόχρονα συνιστούν ένα μέσο υποστήριξης των ίδιων και της 

τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.  

Στην τοπική ταυτότητα συμπεριλαμβάνονται τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία 

που αποτελούν δυναμικό τμήμα του τουριστικού χαρτοφυλακίου της Περιφέρειας. Τα 

μέλη του Συμφώνου οφείλουν να χρησιμοποιούν και να προβάλουν τον 

αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής.  

Αξιολόγηση : τελικός αποδέκτης των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων είναι 

ο χρήστης /αγοραστής ο οποίος και τελικά αξιολογεί την ποιότητα. Δεδομένου ότι η 

κριτική – αξιολόγηση συνιστά μέσο αυτοβελτίωσης, εντάσσεται στα κριτήρια που 

πρέπει να πληρούν τα μέλη του Συμφώνου υπό τη μορφή καταγραφής σχολίων – 

παρατηρήσεων στην ιστοσελίδα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και σε 

βιβλία εντυπώσεων που ενδεχομένως τηρεί η επιχείρηση.     

Επιβράβευση : Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων που συντελούν στην αναβάθμιση ειδικά 

των μικρών επιχειρήσεων θεωρείται σκόπιμο να επιβραβεύεται με διάφορους τρόπους 

που θα προσδιοριστούν στην πορεία ώστε να ενθαρρύνονται να συνεχίζουν την ίδια 
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στάση και στο μέλλον, διαδικασία που θα τις καταστήσει πιο ανταγωνιστικές και 

παράλληλα θα συνεισφέρει στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Διαδρομής.  

Τα Μέσα  

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σύμφωνο: 

1. θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων, θέτει προϋποθέσεις και εξειδικεύει προδιαγραφές 

σύννομες με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο που βελτιώνουν τη λειτουργία και την 

ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της 

Διαδρομής 

2. μεριμνά για την προσαρμογή σε πρότυπα, προδιαγραφές και μεθοδολογίες που 

εκπονούνται και υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου, σε συνδυασμό με το 

συντονισμό και την κοινή δράση για την προβολή και προώθηση αυτών 

3. παρέχει στους συμμετέχοντες, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης των 

κριτηρίων, κοινό Σήμα, ως ένδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων 

που προσφέρουν και με τη φιλοδοξία να καθιερωθεί (το Σήμα) τόσο στην 

εσωτερική, όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά ως αξιόπιστο brand name για τη 

Διαδρομή. Το Σήμα και οι εφαρμογές του, που θα προκύψουν από ειδική μελέτη 

(brand manual identity) θα βρίσκεται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της φυσικής 

εγκατάστασης κάθε επιχείρησης, της ιστοσελίδας του Συμφώνου, αλλά και κάθε 

μέλους χωριστά, προσδίδοντας αναγνωρισιμότητα και κύρος.  

Μέλη  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σύμφωνο έχουν επιχειρήσεις, επαγγελματίες, οργανισμοί 

και φορείς ανεξαρτήτου μεγέθους, ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με ομοειδή ή συμπληρωματικά χαρακτηριστικά που 

ασκούν δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σε γεωγραφική ή/και λειτουργική συνάφεια 

και αλληλεπίδραση με την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού και την ευρύτερη 

περιοχή αυτής.   

Ενδεικτικά, μέλη του Τοπικού Συμφώνου μπορεί να είναι: 

 Καταλύματα 

 Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής  

 Επιχειρήσεις και παραγωγοί τοπικών προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς 

τομέα 
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 Οινοποιητικές επιχειρήσεις  

 Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας τοπικών /παραδοσιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 Τουριστικά γραφεία εσωτερικού και εξωτερικού 

 Γραφεία οικοτουρισμού -επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 

εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό εμπειριών  

 Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί 

 Οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης λιμένων και αερολιμένων 

 Εταιρείες διαχείρισης οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων 

 Αεροπορικές εταιρείες 

 Φορείς πολιτισμού (μουσεία, εργαστήρια, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.) 

 Επιχειρήσεις πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας  

 Φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος  

 Διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με τον τουρισμό (π.χ. ξεναγοί, οδηγοί βουνού, εταιρίες ψηφιακών 

εφαρμογών, κ.α.)  

 Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

Υποστηρικτές  

Πέραν των μελών του, κρίνεται σκόπιμο το Σύμφωνο για να τύχει καλύτερης 

λειτουργίας, ανάπτυξης και προοπτικής να αναζητήσει την υποστήριξη δυναμικών 

«παικτών» της τουριστικής αγοράς της χώρας ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 

ενδεχομένως να μην εδρεύουν /δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Η 

δυναμική, η τεχνογνωσία, η δικτύωση και η εξωστρέφεια των υποστηρικτών μπορούν 

να επηρεάσουν καταλυτικά τη λειτουργία του Συμφώνου και να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων του.  

Ενδεικτικά το ρόλο των υποστηρικτών θα μπορούσαν να έχουν :  

 Οργανισμοί Τουρισμού ή Φορείς Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών άλλων 

περιοχών όπως για παράδειγμα «o Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης», η 

Σύμπραξη «This is Athens & Partners» που εργάζεται για την καθιέρωση της Αθήνας 

ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού. 

 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), καθώς και το ΙΝΣΕΤΕ 

και το MARKETING GREECE που αποτελούν θυγατρικές του ΣΕΤΕ. 
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 Οι αερολιμένες Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» υπό τη 

λογική ότι αποτελούν πύλες εισόδου εκατομμυρίων επισκεπτών. 

  Αεροπορικές εταιρίες όπως π.χ. η AEGEAN που ήδη στηρίζει την ελληνική 

περιφέρεια με την ένταξη στα προσφερόμενα προϊόντα της (κέρασμα) τοπικών 

προϊόντων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

 Σχολές Τουρισμού όπως το «Σχολείο Toυρισμού ON TOUR». 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» που διαχειρίζεται τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο. 

 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, κ.α. 

Διάρκεια  

Η διάρκεια του Συμφώνου ορίζεται σε τρία (3) έτη (με δυνατότητα επέκτασης ή 

μετεξέλιξης σε άλλη νομική οντότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών) 

και ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος. Το πρώτο έτος 

λειτουργίας θα είναι προπαρασκευαστικό, ώστε αφενός να εδραιωθούν σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και αφετέρου, να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα προκειμένου οι επιχειρήσεις και φορείς να προχωρήσουν στις αναγκαίες 

προσαρμογές βάσει των απαιτήσεων του Συμφώνου. 

Ο ρόλος της Αναπτυξιακής Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ  

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας της προώθησης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής ως τουριστικού προϊόντος / προορισμού και της σύνδεσής της 

με την τοπική οικονομία. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση του 

Συμφώνου, καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 

φιλοξενεί και συμμετέχει στη διοίκηση του Συμφώνου και συνδράμει στη βιωσιμότητα 

και ανάπτυξη του εγχειρήματος με οικονομικούς πόρους και τεχνογνωσία.  

Πιο συγκεκριμένα και στη βάση των παραπάνω, η Αναπτυξιακή Ροδόπης :  

 Προάγει με διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις την ενημέρωση, ενεργοποίηση και 

επιμόρφωση των μελών του Συμφώνου προσφέροντας μάλιστα υπηρεσίες 

πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης).  

 Έχει την ευθύνη δημιουργίας του Σήματος της Διαδρομής της Εγνατίας Οδού και 

του συστήματος ελέγχου των προϋποθέσεων για την απόκτησή του από τα μέλη 

του Συμφώνου, τον περιοδικό έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών σε συνεργασία 

με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου και την απόδοση του Σήματος σε νέα μέλη 

που εντάσσονται στο Σύμφωνο. Προς τούτο, είτε συνεργάζεται με εξωτερικούς 
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εξειδικευμένους συνεργάτες, είτε διαμορφώνει κατάλληλη ομάδα εκπαιδευμένων 

στελεχών τα οποία μετά από έλεγχο που διενεργούν σχετικά με το βαθμό 

συμμόρφωσης στα κριτήρια που τίθενται με το παρόν μνημόνιο παρέχουν στην 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή τον επαγγελματία τη σχετική διαπίστευση για την 

ένταξη στο Σύμφωνο και την απόκτηση του Σήματος της Διαδρομής.  

 Σχεδιάζει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής και του 

Συμφώνου. 

 Αναπτύσσει σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Συμφώνου, προγράμματα 

προβολής και marketing και διασφαλίζει τα μέσα που θα προβάλλουν στην τοπική, 

εθνική και διεθνή αγορά τη Διαδρομή και το Σύμφωνο. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων όπως ταξίδια φιλοξενίας διαμορφωτών 

κοινής γνώμης (π.χ. bloggers, ταξιδιωτικών πρακτόρων, κ.α.), συνέδρια, ημερίδες, 

συμμετοχή σε στοχευμένες εκθέσεις, προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, 

διενέργεια ερευνών αγοράς, κ.α. 

 Αναζητά χρηματοδοτικούς πόρους μέσα από εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα 

προγράμματα, αλλά και χορηγίες. Υποβάλλει μόνη της, ή από κοινού με τα μέλη 

του Συμφώνου ή για λογαριασμό των μελών προτάσεις συμμετοχής σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αναλαμβάνει την υλοποίησή τους.  

 Συνεργάζεται με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για μεταφορά και εφαρμογή 

τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην περιοχή. 

 Καλλιεργεί συνεργασίες με άλλους φορείς αλλά και με φυσικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται με στόχο την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και 

αναλαμβάνει κοινές δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   

Διοίκηση και εκπροσώπηση  

Η διοίκηση του Συμφώνου ασκείται από τα παρακάτω όργανα : 

 Γενική Συνέλευση  

Είναι το ανώτατο όργανο του ΤΣΠ και αποτελείται από τους νόμιμους εκπροσώπους 

όλων των μελών του, λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων. Συνέρχεται 

σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το έτος και έκτακτα, όταν το αποφασίσει το 1/3 των 

μελών ή η Επιτροπή Διαχείρισης. Κύριες αρμοδιότητές της είναι: 

 Η ένταξη και διαγραφή των μελών από το ΤΣΠ 
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 Η εκλογή των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης και της Επιτροπής Ελέγχου και 

Εφαρμογής ΤΣΠ που δεν ορίζονται από την Αναπτυξιακή Ροδόπης  

 Η τροποποίηση των προδιαγραφών και των κριτηρίων ένταξης στο ΤΣΠ ή των 

υποχρεώσεων των μελών 

 Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης   

 Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της πολιτιστικής 

διαδρομής  

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών για 

σημαντικά θέματα και με απλή πλειοψηφία για τα υπόλοιπα. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

 

 Επιτροπή Διαχείρισης 

Πρόκειται για το εκτελεστικό όργανο του ΤΣΠ. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των δράσεων του ΤΣΠ, καθώς και για τη σύσταση, τη διαχείριση και το 

συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και Εφαρμογής του Συμφώνου. Η Επιτροπή 

Διαχείρισης εισηγείται και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ένταξη, την 

ακύρωση, ή την απένταξη επιχειρήσεων από το ΤΣΠ, καθώς και για τους τρόπους 

αντιμετώπισης επιμέρους σημαντικών θεμάτων ή προβλημάτων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία του ΤΣΠ. Συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο και προβαίνει στη λήψη 

αποφάσεων μόνο όταν υπάρχει απαρτία η οποία σχηματίζεται όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών.  

 

Ειδικότερα, οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης είναι: 

 Η ανάληψη κάθε υποχρέωσης προς τρίτους για την προώθηση των σκοπών του 

ΤΣΠ. 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη 

των σκοπών του ΤΣΠ. 

 Η εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για την ένταξη ή τη διαγραφή μελών του 

ΤΣΠ ή για την αντιμετώπιση επιμέρους σημαντικών θεμάτων ή προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του ΤΣΠ.    

 Η πραγματοποίηση συστάσεων συμμόρφωσης προς τα μέλη του ΤΣΠ. 

 Η υποβολή προτάσεων και τακτικών ή έκτακτων αναφορών στη Γενική 

Συνέλευση σχετικά με τη λειτουργία του ΤΣΠ, την ενδεχόμενη επέκταση των 
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δραστηριοτήτων του και την τροποποίηση ή συμπλήρωση των προδιαγραφών 

του ΤΣΠ. 

 Η συγκρότηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός της Επιτροπής Ελέγχου και 

Εφαρμογής ΤΣΠ.     

 Η τήρηση βιβλίου μελών του ΤΣΠ στο οποίο καταγράφονται τα κύρια στοιχεία 

κάθε μέλους, οι εκθέσεις ελέγχων και ο εκάστοτε βαθμός επίδοσης, τα παράπονα 

των πελατών - επισκεπτών, παρατηρήσεις, συστάσεις και αποφάσεις των 

αρμόδιων οργάνων του ΤΣΠ. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη εκ των οποίων : τρία (3) 

ορίζονται από την Αναπτυξιακή Ροδόπης, 2 εκλέγονται από τα μέλη του Συμφώνου 

στη Γενική Συνέλευση και τέλος, περιλαμβάνονται 12 εκπρόσωποι (2 από καθεμιά) από 

τις  Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.  

Στο πλαίσιο της ευελιξίας της Επιτροπής Διαχείρισης κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η 

λειτουργία 3μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας η οποία θα προετοιμάζει, θα 

υποστηρίζει και θα υλοποιεί αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης.  

 Επιτροπή Ελέγχου και Εφαρμογής ΤΣΠ     

Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των όρων και των 

προδιαγραφών του ΤΣΠ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης της 

επιχείρησης σε τακτική βάση (ετησίως) ή έκτακτα κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Επιτροπής Διαχείρισης ή κατ΄ αίτηση της Επιτροπής Ελέγχου και Εφαρμογής ΤΣΠ. 

Προτείνεται να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από τα μέλη του 

Συμφώνου στη Γενική Συνέλευση.  

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου και Εφαρμογής ΤΣΠ διαπιστώσει παραβίαση 

των κανόνων και αρχών που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας προβαίνει 

σε σύσταση συμμόρφωσης υποχρεωτικού χαρακτήρα, προσδιορίζοντας εύλογο χρόνο 

ανταπόκρισης. Η μη δικαιολογημένη συμμόρφωση έπειτα από δύο επανειλημμένες 

συστάσεις συνιστά αθέτηση των όρων του Συμφώνου και επισύρει την ποινή της 

διαγραφής από το Σύμφωνο η οποία αποφασίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου και 

Εφαρμογής ΤΣΠ.   
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Η θητεία των μελών των προαναφερθέντων οργάνων ορίζεται στα τρία (3) έτη με 

δυνατότητα ανανέωσης.  

Πόροι  

Η εγγραφή των μελών στο Σύμφωνο είναι δωρεάν. Επιπλέον, για την πρώτη διετία δεν 

προβλέπεται συνδρομή για τα μέλη.  

Για τα επόμενα έτη, το ύψος της εισφοράς των μελών θα καθοριστεί με γνώμονα τις 

επιμέρους ανάγκες του ΤΣΠ και τον αριθμό των μελών που θα κληθούν να τις 

καλύψουν.  

Τα έσοδα από τις συνδρομές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες πηγές εσόδων 

(π.χ. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες), θα τηρούνται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που 

θα δημιουργηθεί από την Αναπτυξιακή Ροδόπης και θα διατίθενται προς κάλυψη 

τρεχουσών αναγκών του Συμφώνου, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

Διαχείρισης. 

Έδρα 

Ως έδρα του Συμφώνου, ορίζεται η έδρα της Αναπτυξιακής Ροδόπης στην Κομοτηνή. 

Δυνατότητα τροποποίησης  

Οι κανόνες του Συμφώνου τροποποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται μετά 

από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου των μελών και με τη σύμφωνη γνώμη της 

Αναπτυξιακής Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ. 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης τριετίας και βάσει των αποτελεσμάτων των 

εκθέσεων αξιολόγησης, προβλέπεται διαδικασία αναθεώρησης των όρων του 

Συμφώνου η οποία θα αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή του.  

Κριτήρια Αξιολόγησης για την παροχή του Σήματος   

Ως υποχρεωτική απαίτηση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο Σύμφωνο ορίζεται η 

νόμιμη λειτουργία της και η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα.  

Ως ελάχιστα κριτήρια ένταξης στο Σύμφωνο ορίζονται :  

 Η εγγύτητα – σύνδεση με τη διαδρομή: Στη διαδρομή δε θα ενταχθούν μόνο 

επιχειρήσεις, παραγωγοί, υποδομές/εγκαταστάσεις και φορείς που βρίσκονται 
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κατά μήκος της πολιτιστικής διαδρομής, αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε μια 

μεγαλύτερη ακτίνα και απόσταση, υπό την έννοια της σύνδεσης / υποστήριξης και 

συμπληρωματικής δράσης. Υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων, παραγωγών και 

εγκαταστάσεων που δε γειτνιάζουν με τη διαδρομή ωστόσο υιοθετούν, ανήκουν 

και απηχούν τη φιλοσοφία, ενώ θα μπορούσαν να προμηθεύουν με τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους επιχειρήσεις κατά μήκος της διαδρομής ή οι εγκαταστάσεις 

να λειτουργούν ως δεξαμενή επισκεπτών προς τη διαδρομή.  

  

 Η τοπικότητα : Ο τοπικός χαρακτήρας ενός προσφερόμενου προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας είναι ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας για την ένταξη στη Διαδρομή. 

Προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την 

κουλτούρα, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία και γενικότερα συνδέονται με 

την ταυτότητα και την ιστορία της Περιφέρειας είναι απολύτως αναγκαίο να 

ενταχθούν στη διαδρομή, καθώς θα αποτελέσουν εκείνα τα (μοναδικά) στοιχεία 

που θα δομήσουν την ιδιαίτερη εικόνα και ταυτότητά της, θα αποτελέσουν μέρος 

του αφηγήματος (story telling) που θα την καταστήσουν στην πορεία 

αξιομνημόνευτη στη συνείδηση των επισκεπτών και δυναμικό στοιχείο για το 

brand της. Άλλωστε, οι σύγχρονοι τουρίστες αναζητούν να γνωρίσουν καθετί 

αυθεντικό και τοπικό που χαρακτηρίζει τον προορισμό που επισκέπτονται. Έτσι 

επιχειρήσεις, φορείς, προϊόντα και επαγγελματίες που επενδύουν και 

αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής που δραστηριοποιούνται 

αναμένεται να ωφεληθούν και να ωφελήσουν με τη συμμετοχή τους τη Διαδρομή.    

 Η μοναδικότητα: η μοναδικότητα ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας 

εγκατάστασης  αναμένεται να συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της διαδρομής, 

καθώς θα αποτελεί κίνητρο και στοιχείο έλξης και προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών και ταυτόχρονα, παράγοντας δημιουργίας 

ξεχωριστών εμπειριών. Η μοναδικότητα σε συνδυασμό με την τοπικότητα - 

αυθεντικότητα συνιστούν τους κατεξοχήν «πολλαπλασιαστές της διαδρομής», ως 

τουριστικού προορισμού, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ελκυστικότητα 

της διαδρομής. Ακόμη, θα αναδειχθούν σε ειδοποιά και εμβληματικά στοιχεία 

αφενός για την προσφορά διαφοροποιημένων προϊόντων με μοναδική ταυτότητα 

και χαρακτηριστικά και αφετέρου, για την αναγνωρισιμότητα και 

ανταγωνιστικότητα της διαδρομής. Η μοναδικότητα μπορεί να αφορά σε ένα 

προϊόν,  μια υπηρεσία (π.χ. canoe -kayak στο Νέστο, ιαματικά λουτρά στο 
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πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, πτηνοπαρατήρηση, γευσιγνωσία σε ένα οινοποιείο, 

κ.α.) ή ένα αξιοθέατο πολιτιστικού ή φυσικού ενδιαφέροντος.      

 Η ποικιλία : Ο πολιτισμικός τουρισμός έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη γνωριμία 

των επισκεπτών με τα ήθη και έθιμα της περιοχής, την τοπική γαστρονομία, τη 

συμμετοχή σε ή την παρακολούθηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τις 

επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και τη γνωριμία με την ιστορία και 

γενικότερα με τους πολιτιστικούς πόρους του τόπου υποδοχής. Σε συνάρτηση με 

τα παραπάνω και δεδομένου ότι η πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού δε 

στοχεύει μόνο στο τμήμα των πολιτιστικών τουριστών, αλλά σε ένα πιο 

διευρυμένο τουριστικό κοινό και σε πολλαπλές ομάδες στόχους θα πρέπει να 

ενταχθούν στη διαδρομή πολλές και διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ώστε εν τέλει να διαμορφωθεί ένα 

πολυσύνθετο και ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο. Επομένως, ζητούμενο είναι, 

ο επισκέπτης της διαδρομής να γνωρίσει τους πολυάριθμους και σπάνιους 

πολιτιστικούς θησαυρούς, αλλά και τους μοναδικούς φυσικούς πόρους, να έχει τη 

δυνατότητα πολλών και διαφορετικών επιλογών μέσα από τις οποίες θα βιώσει 

αξέχαστες στιγμές αφού σήμερα η τάση στον τουρισμό εστιάζει στις 

δραστηριότητες και επομένως η διαδρομή οφείλει και πρέπει να προσφέρει 

εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες θέλουν επιστρέφοντας στον τόπο τους να πουν όχι μόνο 

τι είδαν, αλλά κυρίως τι έκαναν, τι έμαθαν και ποιους γνώρισαν. Από τα παραπάνω 

συνεπάγεται ότι η ποικιλία του τουριστικού προϊόντος που θα προσφέρει η 

διαδρομή συνιστά μια από τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας της και το κλειδί 

της επιτυχίας.   

 Η εξωστρέφεια : ο εξωστρεφής χαρακτήρας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα 

τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες και δράσης ή ακόμη σε 

περιφερειακές, εθνικές ή και διεθνείς εκθέσεις στους τομείς προϊόντων, 

αγροδιατροφής, τουρισμού, κ.α. υπό το συντονισμό και την υποστήριξη της 

Περιφέρειας ΑΜΘ, των επιμελητηρίων, και άλλων φορέων και οργανισμών της 

Περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις συνεργασίας 

και εξωστρέφειας αναδεικνύουν και προβάλλουν ελκυστικά στοιχεία και προϊόντα 

της Περιφέρειας. Μια μορφή εξωστρέφειας αποτελεί και η λειτουργία e-shop που 

τεκμηριώνει την ενεργητική δράση μιας επιχείρησης και τη διάθεση εξυπηρέτησης 

ακόμη και ξένου κοινού, στοιχείο σημαντικό για την ανάπτυξη της διαδρομής.  
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 Η αξιοποίηση ΤΠΕ : η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και η ψηφιακή 

παρουσία στο διαδίκτυο μέσω λειτουργίας μιας ιστοσελίδας ή σελίδας σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και μέσα από την παρουσία σε πλατφόρμες 

τουρισμού υψηλής αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας όπως π.χ. το 

TripAdvisor, θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς με τον τρόπο αυτό 

επικοινωνούνται τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να βρει ο 

επισκέπτης στην Περιφέρεια ΑΜΘ στη διεθνοποιημένη τουριστική αγορά.  

Οι τουρίστες δε μπορούν εύκολα να δουν και να αξιολογήσουν το τι θα βιώσουν 

στον προορισμό πριν αγοράσουν ένα τουριστικό πακέτο. Την ανάγκη αυτή 

καλύπτει η παροχή ψηφιακών πολυμεσικών πληροφοριών που διευκολύνει τη 

διαδικασία επιλογής ή ακόμη και το σχεδιασμό του ταξιδιού. Στην τουριστική 

πλέον αγορά οι τουρίστες οργανώνουν και σχεδιάζουν τα ταξίδια τους κυρίως 

μέσα από προσωπική πληροφόρηση και ενημέρωση με κύριο μέσο το διαδίκτυο 

που αποτελεί ισχυρό εργαλείο τουριστικού μάρκετινγκ.  

Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών θα συμβάλλουν θετικά στην προβολή και καθιέρωση της 

πολιτιστικής διαδρομή της Εγνατίας Οδού στην τουριστική αγορά.  

Κάθε επιχείρηση, φορέας, εγκατάσταση, πρέπει να διαθέτει παρουσία στο 

διαδίκτυο είτε μέσω λειτουργίας ιστοσελίδας της οποίας το περιεχόμενο πρέπει να 

είναι δίγλωσσο, είτε με παρουσία στα social media. To προφίλ και οι πληροφορίες 

πρέπει να είναι πάντα επίκαιρα. 

 Το μέγεθος : στη διαδρομή μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών.  

Εντούτοις, η ένταξη ορισμένων από τις μεγάλες και δυναμικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας ΑΜΘ μόνο θετικά οφέλη θα προσδώσουν στη διαδρομή, καθώς 

διαθέτουν επιχειρηματική κουλτούρα και εύκολα θα κατανοήσουν και θα 

ενστερνιστούν τους στόχους και τα οφέλη που θα επιφέρει η λειτουργία της 

διαδρομής και του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας. Η ένταξή τους δύναται να 

λειτουργήσει ως «βιτρίνα», προσελκυστικά δηλαδή για άλλες επιχειρήσεις και 

παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν ως «ηγέτες» της προσπάθειας αυτής 

αναλαμβάνοντας ρόλο εμψυχωτή της τοπικής επιχειρηματικότητας, 

αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και τις θετικές συνέπειες στην 
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τοπική οικονομία, ενεργοποιώντας - ενθαρρύνοντας και άλλες επιχειρήσεις να 

στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διακρίνονται 

από χαρακτηριστικά όπως εξωστρέφεια, καινοτομία, δυναμική, συμμετοχή σε 

δίκτυα και επιχειρηματικές συνεργασίες, ενέργειες μάρκετινγκ και προβολής, κ.α. 

που μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην πολιτιστική διαδρομή και κατ’ 

επέκταση στην τοπική οικονομία.  

 

 Η δυνατότητα συνεργειών : Η διαδρομή στην πραγματικότητα αποτελεί μια 

ουσιαστική  μορφή δικτύωσης, έτσι οι δυνατότητες συνεργειών και 

συμπληρωματικής δράσης μεταξύ των συμμετεχόντων όχι μόνο λαμβάνονται 

υπόψιν, αλλά θα καλλιεργούνται και θα μεγαλώνουν διαρκώς στο πλαίσιο της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. Όσο το δυνατόν περισσότερες και εντονότερες είναι οι 

συνέργειες αυτές, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, τόσο 

οι εμπλεκόμενοι, όσο και η ίδια η διαδρομή στην ανάπτυξή της.  

 

 Η συμμετοχή σε υφιστάμενα Δίκτυα : η συμμετοχή επιχειρήσεων σε άλλα δίκτυα ή 

πρωτοβουλίες (Ελληνικό Πρωϊνό, Δρόμοι του Κρασιού Βορείου Ελλάδος, κ.α.) θα 

συνυπολογιστεί ιδιαίτερα και θα επιδιωχθεί η ένταξή τους και στην πολιτιστική 

διαδρομή, καθώς κρίνεται ότι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά δεδομένου ότι 

διαθέτουν ανάλογη προγενέστερη εμπειρία και λειτουργούν εκ των πραγμάτων 

στην κατεύθυνση και τη φιλοσοφία της διαδρομής που δεν είναι άλλη από την 

προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στους επισκέπτες της 

Περιφέρειας ΑΜΘ.     

 

 Το προσωπικό & η εξυπηρέτηση : Το προσωπικό πρέπει να διακρίνεται από 

επαγγελματική συμπεριφορά, προσεγμένη εμφάνιση, να είναι φιλικό, πρόθυμο να 

ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα του επισκέπτη, πελάτη. Συνίσταται στην επιχείρηση 

να υπάρχει άτομο με γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. 

 

 Η διαχείριση παραπόνων : Κάθε επιχείρηση προκειμένου να αυτοβελτιώνεται θα 

διαθέτει  βιβλίο εντυπώσεων ή χώρο για σχόλια σε περίπτωση ηλεκτρονικών 

μέσων (π.χ. ιστοσελίδα της επιχείρησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τυχόν 

διαθέτει η επιχείρηση, εξειδικευμένα ταξιδιωτικά portal όπως π.χ. TripAdvisor, 

Βοοking στα οποία προβάλλεται η επιχείρηση) όπου ο πελάτης /επισκέπτης / 
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χρήστης μπορεί να αποτυπώσει τις παρατηρήσεις – συστάσεις – υποδείξεις – 

σχόλια αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν.  

 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής «Point of Sale» («POS») : Αφορά όλους 

τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο 

υποχρεούνται στην εγκατάσταση POS και την αποδοχή μέσων πληρωμής με 

κάρτα.   

 

 Η φιλοξενία : αφορά κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής, βιοτεχνίες, 

οινοποιεία, κ.α. οι οποίες δύνανται με κάθε πρόσφορο μέσο να αναδεικνύουν το 

αίσθημα της φιλοξενίας (π.χ. κέρασμα στις ταβέρνες, δωρεάν  γευσιγνωσία στα 

οινοποιεία, καλάθι καλωσορίσματος στα καταλύματα, κ.α.). 

 

 Η κατάρτιση- επιμόρφωση : στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής για 

καθιέρωση της Περιφέρειας ΑΜΘ ως τουριστικό προορισμό αριστείας, το υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών αποτελεί κατεξοχήν ζητούμενο και μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσα από διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων που εμπλέκονται 

άμεσα, αλλά και έμμεσα με τον τουρισμό. Για την ένταξη στο Σύμφωνο Ποιότητας 

προϋπόθεση θα αποτελεί η συμμετοχή σε κάποιο από τα  προγράμματα 

κατάρτισης την ευθύνη υλοποίησης των οποίων θα έχει η Αναπτυξιακή Ροδόπης ή 

συνεργαζόμενος με αυτήν φορέας και το αντικείμενο θα σχετίζεται με την ιστορία 

της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, τη φιλοσοφία του Τοπικού 

Συμφώνου, τον τρόπο συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες 

/επισκέπτες, κ.α.     

 

 Η Συμμετοχή στην «Ημέρα Κοινής Δράσης». Υπό το συντονισμό της Αναπτυξιακής 

Ροδόπης και στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και ανάδειξης της διαδρομής 

απαιτείται ενεργός εμπλοκή κάθε μέλους του Συμφώνου με εκπροσώπους του σε 

κάποιες από τις δράσεις που θα σχεδιαστούν για να πλαισιώσουν τη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία. Ενδεικτικά, ορισμένες τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι η 

παροχή εκπτώσεων σε αγοραστές προϊόντων/χρηστών υπηρεσιών από μέλη του 

Συμφώνου, workshop ανάδειξης τοπικών πρακτικών και δεξιοτήτων, επισκέψεις / 

γευσιγνωσία σε χώρους παραγωγής προϊόντων διατροφής όπως οινοποιεία, 

γυναικείοι συνεταιρισμοί, χώροι παραγωγής γαλακτοκομικών, 
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κρεατοπαρασκευασμάτων, διοργάνωση μαθημάτων/ επίδειξης κατασκευής ειδών 

λαϊκής τέχνης όπως κοσμήματα, κεραμικά είδη, κεντήματα, κ.α.).  

Πέραν των προαναφερθέντων προδιαγραφών παρουσιάζονται – προτείνονται 

προαιρετικά  ορισμένοι επιπλέον κανόνες - κριτήρια για συγκεκριμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων. 

 

 

 

Τα κέντρα εστίασης, θα πρέπει: 

 να προωθούν την κουζίνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσφέροντας 

τουλάχιστον τρία (3) τοπικά πιάτα, ενώ στο μενού να εντάσσονται και πιάτα που 

αναδεικνύουν τοπικά προϊόντα (π.χ. σπαράγγια, παστά αλιεύματα, μανιτάρια, κ.α.) 

 να χρησιμοποιούν για την παρασκευή των τοπικών πιάτων κατά προτεραιότητα 

πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περιφέρειας ΑΜΘ (π.χ. πατάτες, ελαιόλαδο, 

λαχανικά, τυροκομικά, κρεατοσκευάσματα, κ.α.) 

 μεταξύ των οίνων που προσφέρονται να υπάρχουν κρασιά από παραγωγούς της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και επίσης να προσφέρονται και άλλα ποτά και αναψυκτικά της 

περιοχής  

 να προσφέρεται κέρασμα στο τέλος του γεύματος με τοπικά επιδόρπια 

 το menu να είναι μεταφρασμένο τουλάχιστο στην αγγλική γλώσσα και να είναι 

διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα και να υπάρχει με κάποιο τρόπο διακριτή αναφορά 

στα τοπικά πιάτα και τα τοπικά προϊόντα 

 εφόσον υπάρχει μουσική, πρέπει να είναι διακριτική και στο μέτρο του δυνατού να 

είναι ελληνική 

 να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και οι κανόνες καθαριότητας όλων των 

χώρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 

 τα τραπεζομάντιλα να είναι βαμβακερά και σε άριστη κατάσταση  

 το προσωπικό να είναι κατάλληλα ενδεδυμένο και να είναι ενήμερο αναφορικά με 

τα προσφερόμενα τοπικά πιάτα, ώστε να είναι σε θέση να δίδει σχετικές 

πληροφορίες 

 να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω σύνδεσης με ασύρματο δίκτυο 

(wi-fi), 

 να συμπεριλαμβάνονται στη διακόσμηση στοιχεία που προβάλλουν την ιστορία και 

την ταυτότητα της περιοχής (φωτογραφίες, γκραβούρες, πίνακες, διακοσμητικά 

αντικείμενα, κ.α.) 
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Για τα καταλύματα που λειτουργούν εστιατόριο ή/και καφέ - bar πρέπει να 

προσφέρουν και τοπικά πιάτα με ειδική αναφορά στο μενού. Στο πρωινό πρέπει να 

συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων και προϊόντα στο πλαίσιο της προώθησης του 

Ελληνικού Πρωινού ή ακόμη καλύτερα του Ελληνικού Πρωϊνού της Θράκης (π.χ. 

προσούτο Δράμας, αλλαντικά Θράκης, καβουρμάς,  κασέρι, πίττες, πετιμέζι, 

λαλαγγίτες, τσάι του βουνού, γλυκά κουταλιού, κουραμπιέδες, μαρμελάδες, μέλι, 

ελιές, καφές, χαλβά με ταχίνι κ.α.). Επίσης στα καφέ/bar πρέπει να προσφέρονται 

μεταξύ των άλλων και παραγόμενοι οίνοι από την Περιφέρεια ΑΜΘ,  αρωματικά 

βότανα ως αφεψήματα, τοπικά αναψυκτικά και χυμοί, τοπικά γλυκά.  

Στο χώρο υποδοχής (reception) συνίσταται να υπάρχει έντυπο ενημερωτικό υλικό για 

την Περιφέρεια ΑΜΘ (χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, κ.α.), ενώ το προσωπικό να 

ενημερώνει τους επισκέπτες για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, το 

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε 

αυτό. Επίσης προτείνεται να υπάρχει και να διανέμεται προωθητικό υλικό των 

επιχειρήσεων – μελών του Συμφώνου.   

Το κατάλυμα συστήνεται να συνεργάζεται κατά προτεραιότητα με παραγωγούς και 

επιχειρήσεις που είναι μέλη του Συμφώνου σε ότι αφορά τις προμήθειες πρώτων υλών 

και υπηρεσιών, αλλά και να συστήνει και να συνεργάζεται εν γένει με επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Σε κάθε δωμάτιο, σε ορατό σημείο, διατίθεται δελτίο εντυπώσεων και παραπόνων 

από την παραμονή στο κατάλυμα και την περιήγηση στην Πολιτιστική Διαδρομή ή 

εναλλακτικά στο χώρο υποδοχής (reception) υπάρχει καλαίσθητο βιβλίο εντυπώσεων 

και παραπόνων.  

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί προνόμιο και αποδεικνύεται με την 

εφαρμογή ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος, εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης, κ.α. 

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Τα κέντρα αναψυχής (π.χ. καφετέριες, καφενεία, κλπ.) θα πρέπει:  

 να προσφέρουν μεταξύ άλλων και τοπικούς οίνους και άλλα ποτά όπως τοπικές 

μπύρες, ούζο, τσίπουρο, συνοδευόμενα από πιάτο με προϊόντα της ΑΜΘ (π.χ. 
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αλλαντικά, ελιές, κασέρι, φέτα, κ.α.). Ακόμη προσφέρονται τοπικά αναψυκτικά και 

ροφήματα από αρωματικά βότανα, τοπικά γλυκά, κ.α.  

 εφόσον προσφέρονται σνακ θα πρέπει να ενσωματωθούν στα προσφερόμενα είδη 

τοπικά προϊόντα όπως π.χ. τυριά, ελιές, παστά –αλίπαστα, παστουρμάς, 

καβουρμάς, κ.α. 

 ισχύουν επίσης οι ίδιες προδιαγραφές αναφορικά με το προσωπικό, την 

καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού, τον τιμοκατάλογο (ειδικό έντυπο με 

τοπικά προϊόντα μεταφρασμένο και στα Αγγλικά), την ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (free wifi), τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, κ.α. 

 δε συστήνεται η χρήση διαφημιστικών και πλαστικών κοινόχρηστων ειδών 

 συνίσταται να υπάρχει ειδικός χώρος/stand με πληροφοριακό υλικό για την 

Περιφέρεια ΑΜΘ (π.χ. τουριστικοί οδηγοί, χάρτες, διαφημιστικά έντυπα 

επιχειρήσεων μελών και μη του Συμφώνου). 

Τα οινοποιεία πρέπει επιπλέον να υπακούουν στις επιταγές που υπαγορεύει η ΚΥΑ 

13143/2018 (ΦΕΚ 3233/Β/7-8/2018) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Τουρισμού η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 1746/21-01-2015 περί «καθορισμού των 

προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν.4276/2014 των τεχνικών, 

λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών 

επιχειρήσεων».   

Eιδικότερα πρέπει να: 

 Διαθέτουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρο επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, χώρο γευσιγνωσίας διαμορφωμένο για γευστική δοκιμή, χώρο 

τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων.  

 Περιλαμβάνει ο εξοπλισμός του χώρου γευσιγνωσίας ποτήρια γυάλινα, κολονάτα 

ανεξαρτήτου διαστάσεως, πτυελοδοχεία,  ψυγεία ή/και συντηρητές που 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη θερμοκρασία των κρασιών.  

 Υπάρχει σήμανση (πινακίδα) στην είσοδο του οινοποιείου με χρηστικές 

πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες 

επίσκεψης του οινοποιείου και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 Είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκατάλογος οίνων 

και τυχόν άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών σε ελληνικά και αγγλικά. 

  Υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της 

οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής εγκατάστασης. 
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 Γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο (στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε τυχόν έντυπα) η δυνατότητα υποδοχής επισκεπτών ΑμεΑ. 

 Καθορίζεται ο υπεύθυνος για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.  

 Τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας των χώρων (κατ’ ελάχιστο 

πυροσβεστήρες, σήμανση και περίφραξη επικίνδυνων χώρων και προστασία 

φρεατίων). 

 

Στα καταστήματα εμπορίας προϊόντων διατροφής (τύπου παντοπωλείου) πρέπει να 

πωλούνται κατά προτεραιότητα προϊόντα διατροφής από την Περιφέρεια ΑΜΘ. Για 

εκείνα τα οποία διατίθενται χύμα πρέπει να υπάρχει αναγραφή του παραγωγού, του 

τόπου παραγωγής και της ημερομηνίας παραγωγής. Σε όλα τα προϊόντα υπάρχει 

αναγραφή τιμών. Διατίθεται πιάτο γευστικής δοκιμής/κεράσματος εφόσον το 

επιτρέπουν τα προϊόντα της επιχείρησης (π.χ. αλλαντικά, ελιές, τυρί, κ.α.). Οι 

προθήκες που είναι τοποθετημένα τα προϊόντα οφείλουν να διέπονται από τάξη και 

οργάνωση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα, ενώ οι χρεώσεις των 

προϊόντων να είναι λογικές και να αποφεύγονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. 

Τα τουριστικά γραφεία που αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση εκδρομών με βάση 

την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού για να ενταχθούν στο Σύμφωνο 

Ποιότητας και να λάβουν το αντίστοιχο Σήμα θα πρέπει: 

 Να καλύπτουν ως προς το τουριστικό πακέτο της Διαδρομής όλες τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο ΠΔ 399/96 (περί οργανωμένων ταξιδίων σε συμμόρφωση 

με την Οδηγία 90/314 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και 

περιηγήσεις - ΦΕΚ Α’ 255/11-9-1996) στο βαθμό που το πακέτο αυτό συνιστά 

«οργανωμένο ταξίδι» ή «οργανωμένη περιήγηση» κατά την έννοια της Οδηγίας 

90/314ΕΟΚ και το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.  

 Να εκτελούν τη Διαδρομή με τουριστικά λεωφορεία, που να μην έχουν υπερβεί τα 

δέκα (10) έτη κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από την ημερομηνία 

πρώτης κυκλοφορίας.  

 Να διαθέτουν επαγγελματία οδηγό με στοιχειώδη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τους επιβάτες.  

 Να πραγματοποιείται ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής από  

επαγγελματία ξεναγό. 
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Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο θεματικό τουρισμό πρέπει να τηρούν τα 

προβλεπόμενα του Νόμου 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές 

τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής 

επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις». 

Ειδικότερα, επιχειρήσεις και φορείς που οργανώνουν και υλοποιούν αθλητικές 

δραστηριότητες στη φύση (π.χ. αεραθλητισμό – παρά πέντε, canoe kayak, αναρρίχηση, 

σκι, κ.α.) πέραν του ότι οι δραστηριότητες δε θα πρέπει να διαταράσσουν το 

περιβάλλον, υποχρεούται να τηρούν αυστηρά τους νόμους και κανονισμούς περί 

ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση 

στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό 

συγκεκριμένων προδιαγραφών, την εμπειρία και εκπαίδευση – κατάρτιση - 

πιστοποίηση των συνοδών /εκπαιδευτών, των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, 

κ.α.   

 

 

Για δε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ιαματικού τουρισμού θα πρέπει να 

τηρούν όλες τις επιταγές της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και 

να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις. Επίσης οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σε πολύ 

καλή κατάσταση, να συντηρούνται, να είναι καθαρές, το προσωπικό να είναι ευγενικό 

και μέρος αυτού να γνωρίζει αγγλικά για την επικοινωνία με τους ξένους επισκέπτες. 

Επίσης πρέπει να εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Για τις μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής (βιοτεχνίες - οικοτεχνίες) 

λαμβάνονται υπόψη οι όροι και απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων 

οικοτεχνικής παρασκευής όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 2468 Β΄17-11-2015. 

Επιπλέον συνίσταται:  

 Να γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η δυνατότητα επισκέψεων 

(ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.) και το ωράριο επισκέψεων.   

 Οι επιχειρήσεις να έχουν διαμορφωμένο χώρο και σε αυτόν να προβάλλεται με 

διάφορα μέσα η παραγωγική διαδικασία ή μέρος αυτής ή να ενημερώνονται οι 

επισκέπτες για τα παραγόμενα προϊόντα.  
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 Να υπάρχει συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για την υποδοχή και ξενάγηση των 

επισκεπτών.  

 Να παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συσκευασμένων προϊόντων της επιχείρησης.  

 Να υπάρχει τιμοκατάλογος σε όλα τα προς πώληση προϊόντα. 

 Να έχει ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών (π.χ. έλεγχος 

για ανοιχτά φρεάτια, σκάλες χωρίς κάγκελα, κ.α.). 

Σήμα  

Στους συμμετέχοντες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς χορηγείται Σήμα το οποίο 

βρίσκεται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασής τους. Το σήμα και το λογότυπο θα 

σχεδιαστεί από ειδικούς και θα αποτελεί ιδιοκτησία του ΤΣΠ, δικαίωμα δε χρήσης του 

θα έχουν μόνο οι συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το ΤΣΠ. 

Όλοι οι παραπάνω όροι γίνονται  αποδεκτοί από τα μέλη του Συμφώνου και την 

Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝΡΟ) ΑΕ ΟΤΑ ανεπιφύλακτα και υπογράφεται το παρόν.  

 

Η ΑΝΡΟ ΑΕ ΟΤΑ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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I. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΟΣ E-MAIL 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας easdrama@otenet.gr 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 

Δράμας sirgiannianastasia@neogal.gr 

 

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Προσοτσάνης info@menikio.gr 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Δοξάτου sales@e-rodi.gr 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ solonsoufli@hotmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ askget@ath.forthnet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ "ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑ 

ΚΕΛΑΡΙΑ" 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ soufliotikakelaria@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΡΔΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ askg31@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ askge@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ easorest@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ aspental@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΟΡΔΟΥ ΒΥΣΣΑΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ skordovissas@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΕΡΝΑΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ as_sternas@ergoplanning.gr 

ΘΡΑΚΩΝ ΑΜΝΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ thrakonamnos@yahoo.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΜΑΡΩΝ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ komara@otenet.gr 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΕΒΡΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ easdid@otenet.gr 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ και 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ pas53@otenet.gr-statzev@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΟΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν 
ΕΒΡΟΥ             «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ melithra1952@yahoo.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ aromatikafitaalex@gmail.com 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΘΑΣΟΥ aestheol@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 

ΘΑΣΟΥ easlena@hotmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 

ΘΑΣΟΥ aeslimpr@otenet.gr 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΟΣ E-MAIL 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΜΑΡΙΩΝ 

ΘΑΣΟΥ on9rlp@otenet.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ egs-kav@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ kapna1700@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΣΤΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ info@asnestos.gr 

ΑΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 

ΝΕΣΤΟΥ vga.uom@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
ΠΗΓΩΝ - ΝΕΣΤΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ s-pigon@otenet.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
(NESPAR) ΧΡ 

ΝΕΣΤΟΥ info@nespar.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ 
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ nestoskiwi@in.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΑΙΑ 

ΝΕΣΤΟΥ arisscho@gmail.com 

Α.Σ.ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΣΠΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ asgeorgianis@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ info@quality-simvolo.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ "Η ΕΛΙΑ» 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ agrosynelia@gmail.com 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  ''Η 
ΕΝΩΣΗ" 

ΞΑΝΘΗΣ info@easxanthi.gr 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ      ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ       ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ asneoxoriouxanthi@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ORESTIS_GIOVANNOPOULOS@HOTMAIL.COM 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

ΤΟΠΕΙΡΟΥ asparagus@hotmail.gr 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΜΥΚΗΣ triant_k@outlook.com 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ gulfmolyvoti@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΚΟΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ asxylagani@gmail.com 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ hasan-bekirusta@hotmail.com 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ koinkap@otenet.gr 

   

Πηγή : www.minagrcic.gr, (τελευταία ενημέρωση σελίδας 3/4/2019) 

 

 

http://www.minagrcic.gr/
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II. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

ΠΕ Δράμας Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλού Αγρού «Η ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ»  

Παραγωγικός Συνεταιρισμός Γυναικών Κοκκινογείων «Ο ΜΑΑΡΑΣ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαθυτόπου «ΟΙ ΟΡΕΣΙΒΙΕΣ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΟΙ ΟΡΒΗΛΙΩΤΙΣΣΕΣ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η Συνεργασία» 

Γυναικείος Συνεταιρισμός Παρανεστίου ∆ράµας «ΞΑΓΝΑΤΟ» 

ΠΕ Έβρου Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Τριγώνου «ΓΑΙΑ» 

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Πέπλου «ΟΙ ΑΚΡΙΤΙΣΣΕΣ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΧΑΝΑ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΕΚΑΒΗ» 

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αισύμης 

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Λευκίμμης 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Σαμοθράκης «ΝΙΚΗ» 

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαμοθράκης «ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ» 

ΠΕ Ξάνθης Παραγωγικός Οικοτεχνικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Γυναικών Κοτύλης 
Παραγωγικός Οικοτεχνικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Γυναικών Σατρών 
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Υπαίθρου Κομνηνών 
Γυναικείος Συνεταιρισμός Τουρισµού Υπαίθρου Σταυρούπολης  
Γυναικείος συνεταιρισμός «ΓΕΝΙΣΕΑ» 

ΠΕ Καβάλας Γυναικείος Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου «ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://womenassociations.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-oi-oresivies_a4411.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-oi-orviliwtisses_a4412.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-i-synergasia_a4413.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-xana_a4415.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-ekavi_a4416.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_agrotoyristikos-synetairismos-gynaikwn-aisymis_a4421.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_agrotoyristikos-synetairismos-gynaikwn-leykimmis_a4430.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotikos-synetairismos-aksiokersa_a4414.html
http://www.enallaktikos.gr/kg15el_gynaikeios-agrotoyristikos-synetairismos-ypaithroy-komninwn_a4431.html
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III. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Π-ΑΜΘ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 
2521082348/ 
2521082320 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ-
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ- ΞΥΔΙ 

BALSAMICO 
ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

2 
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ 

ΑΕ 
ΑΓΟΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 

2521082050-1/ 
2521082047 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3 
Γ.ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 
ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 

25210-82010/ 
2521082015 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 

4 
Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
Ι.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΟΕ 

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ 
2521083585/ 
2521083626 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

5 ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2522021045, 
2521058300/ 
2521058310 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

6 Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6944206598/ 
2521068394 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 

7 ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 
2521034774, 
2521301048 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

8 Χ.ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ 
ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ 
2521052671/ 
2521052674 

ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 

9 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΠΟΤΟΠΟΪΑ ΟΙΝΟΠΟΪΑ- 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΪΑ 

ΑΒΕΕ 

ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 2521081217 
ΛΙΚΕΡ - ΡΕΤΣΙΝΑ-
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ 2521036037 ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΦΡΟΥΤΩΝ 

1 ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑΜΑΣ 
2523022870 / 
2523021021 

ΠΑΤΑΤΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΓΕ 

ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

2 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ-ΚΟΥΤΚΟΥ 
ΑΙΚ. ΑΒΓΕΕ 

OΧΥΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 
2523031210/ 
2523031216 

ΠΑΤΑΤΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΓΕ 

ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΗ Ο.Ε 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6944255490-1  

2523022891 
ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6944549572  
2523022041 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

5 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6973724884 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

6 ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙ  ΔΡΑΜΑΣ 
6972546257  
2523031331 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

7 
ΕΡΗΜΙΔΗΣ Π. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 
6944547560  
2523031371 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

8 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΡΑΜΑΣ 
6972717261 
2523022419 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

9 
ΜΑΥΡΟΥΔΗ 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 
Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6944467250  
2523023189 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

10 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 

Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 2523031165 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 
6932107011 
2523071245 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

12 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΟΧΥΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 6944712325 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

13 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 

6974324533  
2523031336 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

14 ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΣΩΤΟ  ΔΡΑΜΑΣ 
6975068834  
2523031271 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

15 ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙ  ΔΡΑΜΑΣ 
6977082700  
2523031119 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

16 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 6944147946 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

17 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ. 
ΠΕΡΙΘΩΡΙ  ΔΡΑΜΑΣ 6977367993 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

18 
ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
ΠΕΡΙΘΩΡΙ  ΔΡΑΜΑΣ 6944344817 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

19 
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
ΒΑΘΥΤΟΠΟ ΔΡΑΜΑΣ 6937177055 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

20 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

6973376911 
2523071431 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

21 
ΕΓΚΟΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
ΠΕΡΙΘΩΡΙ  ΔΡΑΜΑΣ 6977672487 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

22 
ΤΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

(ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 

6944680882 
2523031365 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

23 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ) 
ΟΧΥΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 6973374126 ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

24 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ     ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΕ 
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ 25210 45147 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

25 
WONDERPLANT AE 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΔΡΑΜΣ 
2521081114/ 
2521081411 

ΤΟΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ 
2521082500 
2521082020 

ΤΟΥΡΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

2 
"ΔΗΜΗΤΡΙΑ "     

Δ.Ν.ΨΑΡΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2521051598 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ -  
ΤΟΥΡΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3 
"ΙΔΙΟΤΡΟΠΑ"             

ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 2522060430 

ΛΙΑΣΤΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ 
(ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΕΣ) 

ΕΛΛΑΔΑ 

4 
ΑΣΟΠ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 
ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΡΑΜΑΣ 
2521300928/ 
2521068266 

ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙ- ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

5 ΑΣ" ΒΙΟΔΡΑΜΑ" 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 18  66100 

ΔΡΑΜΑ 
2521024469/ 
2521057374 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ , ΠΑΣΤΑ, 
ΛΙΚΕΡ 

ΕΛΛΑΔΑ 

6 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΥΘ. 

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ 

2522060456 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΛΙΚΕΡ Κ.Α. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

7 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΥ 

ΑΓΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  "Η 
ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΑ" 

ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ 

2521096500 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΛΙΚΕΡ Κ.Α. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

8 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΛΕΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ 2521068880 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΕ 

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ 

ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 

9 
ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
ΒΙΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2522022502 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΕ 

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ 

ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ 

10 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 

2521082082, 
2521082282/ 
252108/2110 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

11 
ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ 
ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

2521081505/ 
2521081457 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑ 

12 ΗΛΙΟΣ ΦΤΕΛΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 2521068060 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑ 

13 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΟΕ 

Φ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 52 
ΔΟΞΑΤΟ 

2521066946/ 
2521067779 

ΑΛΕΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

14 
ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΟΥ Α. 

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Μ Ο.Ε. 
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2521093203 ΑΛΕΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

15 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ &ΥΙΟΣ ΟΕ 

1Ο ΧΛΜ. 
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-

ΚΥΡΓΙΩΝ 
2521071208 ΧΑΛΒΑΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

16 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
14ο  ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ- 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2521071311 

ΧΑΛΒΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΤΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΙΧΘΥΡΑ – ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ  

1 ΓΑΛΕΝΤΖΟΣ - ΓΑΤΙΔΗΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ  

ΔΡΑΜΑ 
2521033689 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ 

2 
SARY Α.Ε.            

ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

ΒΙΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
25220 21031/ 
25220 21046 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

3 ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. 
ΤΕΡΜΑ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑ 
25210 23131/ 
25210 21478 

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

4 
ΦΑΡΜΑ ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ 

(ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε.) 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

ΔΡΑΜΑΣ 
6936 138341/ 
25220 22125 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

5 ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

ΔΡΑΜΑΣ 
2522022223/ 
2522021018 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

6 ΜΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΔΡΑΜΑΣ 25220 41342 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

7 

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ - 
ΜΕΝΟΙΚΙΟ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 
ΔΡΑΜΑΣ 

2522300375, 
6933202871, 
6948628005 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

8 
Γ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ & 

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ο.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΔΡΑΜΑΣ 
2521086044-
6974907860/ 
2521086147 

ΧΑΒΙΑΡΙ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

9 
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 6972831793 ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΕΛΛΑΔΑ 

10 ΣΥΜΒΟΛΗ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 6948144063 ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 

Β.ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ-
Ε.ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

25920 44974 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟ-
ΣΟΥΗΔΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ -  ΑΥΣΤΡΙΑ - 
ΚΙΝΑ 

2 
Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Β. 
ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ Ο.Ε. 

ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 25910 52117 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

3 
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ 

Α.Ε. 
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25210 82049-50 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΦΕΛΑΧΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25940 22457 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

5 ΠΑΓΓΑΙΟΝ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 6973 739748 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΕΛΓΙΟ 

6 
ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25940 21148 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

7 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 25940 51491 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

8 Β. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΦΩΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 25940 92679 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΒΕΛΓΙΟ 

9 ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Α.Ε. ΦΩΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2310 341731 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ 
- ΠΟΛΩΝΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

10 
ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 6932268290 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

11 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 

ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 25920 44888 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ - 
ΒΕΛΓΙΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ  - 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

12 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ο.Ε. 
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΑ 

ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
6942986365 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 

13 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Θ. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25940 92662 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

14 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

2510 326216 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 

15 
ΛΑΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2510 611111 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΣΤΡΙΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

16 Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 25940 92792 
ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 

(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

17 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 25940 92789 

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ 
(ΠΡΟΪΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ - 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - 
ΚΥΠΡΟΣ - ΑΥΣΤΡΙΑ - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΔΟΥΗΔΙΑ 

18 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

6971541276 ΘΕΙΩΜΕΝΟ ΓΛΕΥΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 

19 
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ ΣΤ  ΑΦΟΙ 

Ο.Ε. 

1ο ΧΛΜ. 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - 

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

25910 25002 
ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΟ -ΟΥΖΟ-

ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΛΙΚΕΡ-ΜΠΥΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

20 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ  

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510622762 ΟΥΖΟ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΕΛΛΑΔΑ 

21 
ΒΕΒΡΒΕΡΙΔΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

22 ΜΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΣΟΣ 
 

ΠΟΤΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

23 
ΓΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΦΡΟΥΤΩΝ 

1 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ 25910 61398 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

2 ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 361363 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΡΟΔΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

3 
"DELTA SPAR" 
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ 25910 61414 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

4 Α.Σ. "ΝΕΣΤΟΣ" ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
25910 62130, 
25910 61025 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

5 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΝΕΣΤΟΥ 25910 51579 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

6 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 25910 47040 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

7 
ΣΧΟΤΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ 

Α.Α.Ε.Β.Ε 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ 25910 61185 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

8 Α.Σ. "NESPAR" ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΝΕΣΤΟΥ 25910 61779 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ & 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ & ΒΕΡΙΚΟΚΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

9 
"ASSOS" ΟΜΑΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Ν. ΚΑΡΥΑ ΝΕΣΤΟΥ 25910 62015 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

10 "ΑΓΙΑΣΜΑ" Α.Ε. ΑΓΙΑΣΜΑ ΝΕΣΤΟΥ 25910 56550 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

11 "ΚΑΒΑΛΑ" Α.Ε ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΝΕΣΤΟΥ 25910 61826 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

12 
Α. Σ. ΣΠΑΡ/ΓΩΝ 

"PARADISE" 
ΕΡΑΤΕΙΝΟ ΝΕΣΤΟΥ 25910 53078 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

13 
"ΔΙΟΝΥΣΟΣ" - ΑΦΟΙ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25940 92640 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

14 EL GRECO Ε.Π.Ε 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92518 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

15 
V. PANAGIOTIDIS S.A 

FRUIT EXPORT 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92569, 
25940 92589 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

16 
Α.Σ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 

ΣΥΜΒΟΛΟ" 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25940 92760 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

17 ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ ΦΩΛΗΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92479, 
25940 92081 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

18 Γ. ΧΑΡΑΤΣΗ - MDK ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25940 92790 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

19 

ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Α.Ε 
"INTERNATIONAL 

FRUITS" ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

25940 92009 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

20 ΜΙΝΤΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92409 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

21 

ΟΡΦΕΑΣ Ζ. 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

25940 92545 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

22 ΠΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΙΑΝΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25940 51333 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

23 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25920 41001 ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

24 
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6998 457517 ΣΤΑΦΥΛΙΑ & ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

25 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92653 ΣΤΑΦΥΛΙΑ & ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

26 ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε ΒΙ.ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510 361528, 
2510 316928 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ & ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ & 
ΚΕΡΑΣΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1 
MICHOGLOU COMPANY 

Μ. ΤΣΑΦΑ-ΜΙΧΟΓΛΟΥ 
ΜΕΠΕ 

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ-
ΜΟΥΣΘΕΝΗ  64008 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25920 44724 ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ 

2 Γ. & Π. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Ο.Ε. ΟΦΡΥΝΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25940 31695 ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3 
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 392 355 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ & 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ & ΚΕΤΣΑΠ 
ΕΛΛΑΔΑ 

5 ΚΑΡΑΤΟΠΑΚ ΙΩΑΚΕΙΜ 
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510 316281 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑ 

6 "ΟΡΦΕΑΣ" 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 92545 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

7 Α & Β ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο.Ε. ΟΦΡΥΝΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6932622737 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

8 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ 25930 81398 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

9 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 31254 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

10 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  Α. - 

ΣΑΛΠΙΚΤΗ Α. 
ΟΡΦΑΝΙ ΘΑΣΟΥ 25920 41044 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 71409 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

12 Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 25920 22052 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

13 
Ε.Σ. ΠΡΙΝΟΥ-ΘΑΣΟΥ 

"ΔΗΜΗΤΡΑ" 
ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 71209 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

14 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛ.ΣΥΝ) ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΘΑΣΟΥ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 51482 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

15 ΕΛ. ΣΥΝ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ 25930 91220 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

16 ΕΛ. ΣΥΝ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ 25930 51242 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

17 ΕΛ. ΣΥΝ. ΜΑΡΙΩΝ ΜΑΡΙΕΣ ΘΑΣΟΥ 25930 42294 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

18 ΕΛ. ΣΥΝ. ΠΑΝΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ 25930 61401 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

19 ΕΛ. ΣΥΝ. ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΡΑΧΩΝΙ ΘΑΣΟΥ 25930 81294 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

20 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 316375 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

21 
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
25940 23654 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

22 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25920 44800 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

23 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ 25930 61220 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

24 ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Α. & ΣΙΑ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 71950 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

25 ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25940 22966 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

26 
Α. ΚΩΝ. ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΣ 

"OLIVEA" 
ΚΑΒΑΛΑ 2510 835471 ΕΛΙΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

27 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

"SIMOLIVE" 
ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 327055 ΕΛΙΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

28 
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΑΡΥΑΝΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6977324206 ΕΛΙΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

29 ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 25930 58240 ΕΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 

30 
ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 

 
ΕΛΙΕΣ - ΤΟΥΡΣΙΑ-ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

31 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ 25930 91291 ΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

32 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ 25930 52235 ΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

33 
ΤΣΑΡΙΚΤΣΌΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ 6936358907 ΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

34 ΨΑΛΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 6972700462 ΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

35 Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 361252 
ΕΛΙΕΣ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

36 
ΛΑΖΑΡΕΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 6987100678 ΕΛΙΕΣ & ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

37 ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510391341 ΚΑΠΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

38 ΟΔΕΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510 392 046 ΚΑΠΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

39 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

40 ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

41 
ΚΥΨΕΛΑ ΕΠΕ (DATA 

HELLAS ΑΒΕΕ-ΒΑΦΕΙΔΗΣ 
ΔΗΜ.) 

ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

42 ΛΑΖΑΡΕΜΗΣ Ι Ε.Π.Ε. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

43 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

ΠΡΙΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

44 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

45 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

46 ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΣ  

ΘΑΣΟΥ  
ΜΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

47 
ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ- 

ΜΑΡΙΑ 
ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
ΜΕΛΙ, ΠΑΣΤΕΛΙ ΕΛΛΑΔΑ 

48 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΑΝΤ.& ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
ΟΦΡΥΝΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
ΤΟΥΡΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

49 ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. 
ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ 

ΝΕΣΤΟΥ 
2510 361408 ΤΟΥΡΣΙΑ & ΕΛΙΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ, Ε.Ε., ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

50 ΦΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΕΣΣΟΡΟΠΗ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
25920 93219 ΧΑΛΒΑΣ & ΤΑΧΙΝΙ ΕΛΛΑΔΑ 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΧΘΥΡΑ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

1 
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Α.Ε. 
ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

2510620222/2510
361488 

ΑΛΙΠΑΣΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(Π

Χ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,ΗΠΑ) 

2 ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΒΙΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510316599 
ΒΙΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

3 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
2591023365/2510

22004 
ΒΙΟΤ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

4 
ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΥ Ο.Ε. 
ΤΕΝΕΔΟΥ 52, ΚΑΒΑΛΑ 250243822 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

5 
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΒΙ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

2510224596/2510
361463 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

6 ΧΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΑ 

ΘΑΣΟΣ 
6972010423 ΕΡΓ. ΠΑΡΑΓ. ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 

7 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 6997057557 
ΕΡΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

8 ΑΒΔΗΜΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΑΣ- ΚΑΒΑΛΑ 
2510361416/2510

361419 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΥΡΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑ 

9 
ΤΣΟΥΚΟΥΛΟΥΚΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ 2593051797 ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

10 
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 

ΘΕΜΙΣ 
ΑΜΙΣΙΑΝΑ 

2510327084/2510
327019 

ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

11 ΣΑΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510516200/2510

516834 

ΜΟΝ. ΕΠΕΞ.& 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 

12 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ 2591059164 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

13 
ΜΠΕΛΕΖΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ(ΜΠΕΛΕΖΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΤΟ ΣΩΣΤΟ) 

ΚΕΡΑΜΩΤΗ 2591051547 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΣΗΣ 

ΜΥΔΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΥΔΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

14 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  Γ.& ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

2594092763/259
4092764 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΜΥΔΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΥΔΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

15 ΠΟΡΛΟΥ Β.& Ι.  Ο.Ε ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 2510317144 ΠΑΓΩΤΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΛΛΑΔΑ 

16 ΖΕΜΠΕΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2510245278 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

17 ΖΩΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510516188 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

18 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Β & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510832184 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

19 
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ. Κ Α. 

ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
ΧΑΙΔΕΥΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

2591051717/25910
51667 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

20 
ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΡΥΦΕΣ 6985084843 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
6936983393 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

 

22 
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2510326632 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

 

23 ΜΑΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
2592023860/259

2021060 
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

24 
ΤΡΟΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ 

6974720924/259
3051518 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

25 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΗΓΕΣ ΝΕΣΤΟΥ 6988462413 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ  

26 ΧΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΘΑΣΟΥ 6972010423 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 
ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ-

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ 25410 51580 ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΑΒΔΗΡΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(Ε. Ε. ΚΑΙ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) 

2 

ΧΟΥΡΖΕΜΑΝΟΓΛΟΥ 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ 6976961349 ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΑΒΔΗΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-                      

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ 6972891938 ΚΡΑΣΙ ΠΓΕ ΑΒΔΗΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΥΨΕΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 6977853410 ΚΡΑΣΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 
ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΕΥΚΗ ΕΥΜΟΙΡΟΥ 6938832847 ΚΡΑΣΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΦΡΟΥΤΩΝ 

1 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ 
ΕΡΑΣΜΙΟ ΕΠΕ 

Ν. ΚΕΣΣΑΝΗ-
ΞΑΝΘΗ 

2541027551 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΙΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

2 ΕΡΑΣΜΙΟ ΕΠΕ ΕΡΑΣΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541061713 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΙΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

3 
ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ 

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ  
ΞΑΝΘΗΣ 

2541042255 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΪΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ 2541081888 
ΠΑΤΑΤΑ ΚΡΕΜΥΔΙΑ 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ-EΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

5 
Ο.Π. ΦΡΟΥΤΩΝ – ΕΑΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΙΜΟΥ 2,            ΤΚ 
67100  ΞΑΝΘΗ, 

ΕΥΛΑΛΟ ΞΑΝΘΗΣ 
25410 42010 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΡΟΔΙΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΪΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

6 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΑΣΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
(ΕΔΡΑ) -Δ/ΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 

ΞΑΝΘΗ 

25410 45603,    
25410 22824 

ΤΟΜΑΤΑ ,ΑΓΓΟΥΡΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΪΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

7 ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 

ΕΡΑΣΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
(ΕΔΡΑ) -Δ/ΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ.  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

2105515000 
ΤΟΜΑΤΑ,  ΑΓΓΟΥΡΙ(ΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ) 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

1 ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 
2541064200 

FAX:2541064204 
ΤΟΥΡΣΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) 

2 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε 
4ο ΧΛΜ.ΤΟΞΟΤΩΝ- 

ΟΛΒΙΟΥ- ΞΑΝΘΗ 

2541095077 
FAX.: 

2541095078 
ΤΟΥΡΣΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) 

3 
NESTOS FOODS S.A-ΞΑΝΘΗ 
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
ΞΑΝΘΗ ΈΔΡΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ : 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ 

ΠΥΛΑΙΑΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2541095482, 
2310919215, FAX.: 

2310903150 
ΤΟΥΡΣΙΑ, ΠΟΛΤΟΙ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) 

4 ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
2541029992, 

FAX.: 
2541078422 

ΕΛΙΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ)-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) 

5 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΕΡΑΣΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541061710 ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΤΟΥΡΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

6 Ε.ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
12 ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ -

ΛΑΓΟΥΣ 
25410 22325 ΠΟΠ-ΚΟΡΝ-ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

7 
ΡΟΔΩΝΑΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ - 
ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 47 
ΞΑΝΘΗ 

6979636645 ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

8 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
ΣΟΥΝΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541031630 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ-ΠΑΓΩΤΟΥ-

ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗ Ο.Ε. 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΕΥΜΟΙΡΟΥ 

2541024351 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ 
ΚΑΡΠΩΝ (ΨΗΣΙΜΟ, 

ΑΛΑΤΙΣΜΑ, ΠΑΓΩΤΟ Κ.Α.) 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

10 
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ Ε. & 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
2Ο ΧΛΜ.Ε.Ο. 

ΞΑΝΘΗΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ 
2541063063 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

11 PILIPPOS FOODS GMBH 
4O XΛΜ. 

ΤΟΞΟΤΩΝ-ΟΛΒΙΟΥ 
ΕΥΛΑΛΟ 

2541095001 
6942983128 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ 

ΤΟΜΑΤΩΝ  & ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

12 ΓΑΙΟΚΑΡΠΙ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 2541106057 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ , 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ 
,ΟΞΟΥΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ(ΕΥΡΩΠΑΪΚ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ) 

13 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
ΔΑΦΝΩΝΑΣ-

ΞΑΝΘΗΣ 
6944397472 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 
ΤΟΥΡΣΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

14 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΤΥΜΠΑΝΟ 

ΞΑΝΘΗΣ ΈΛΛΗΣ 18 
2541093545 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

1 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                           

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΛΑΜΠΡΙΝΟ 

25410-22080 / 
25410-93766                     

FAX  2541093775 

ΚΡΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 

ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΙΦΙΩΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

2 
ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
ΓΕΝΙΣΕΑ 

25410-81903/ 
25410-81483                       

FAX 2541081903 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΚΡΕΑΣ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3 ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΑΚ Ο.Ε. ΣΕΛΕΡΟ 
2541031904              

FAX  2541031609 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4 
ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 

2541062896 / 
2541032151            

FAX  2541083316 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1ΧΙΛΙΟΜ.  ΞΑΝΘΗΣ - 

ΛΕΥΚΗΣ 

25410-65770 / 
25410-24698                             
FAX   25410 

83914 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, 

ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 

6 
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΙΟΙ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε. 
Ν. ΑΜΙΣΣΟ 

2541094433 / 
2541022183              

FAX  2541022183 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

 

7 
MAΚRO CASH & CARRY  
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΑ.Ε. 

2 ΧΙΛΙΟΜ  ΞΑΝΘΗΣ-
ΠΕΤΕΙΝΟΥ, 

ΞΑΝΘΗΣ 

2541047810 /  
2541047910                

FAX 2541047880 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

 

8 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

4 ΧΛΜ. ΠΕΡ. 
ΞΑΝΘΗΣ-

ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ 

25410-81789          
FAX   

2541081989 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

9 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
2Ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ-
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗ 

2541073677            
FAX  2541073677 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΙΜΑ 

 

10 ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΗ Ο.Ε. 
19Ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ-

ΑΒΔΗΡΩΝ, 
ΠΕΖΟΥΛΑ 

2541051370 / 
2541020081 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ                   
FAX  2541051370 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

 

11 ΑΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑ Ο.Ε. ΚΟΣΣΟΣ 
2541094353            

FAX  2541094333 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 

 

12 Τ. ΑΛΕΜΔΑΡ - Χ. ΚΟΤΖΑ Ο.Ε. ΚΙΡΡΑ 
2541064586               

FAX  2541020803 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΟΕΙΔΩΝ, 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 

 

13 Ι. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
  

ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ, 

ΚΡΥΟ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ  

14 ΑΦΟΙ ΜΠΑΝΤΑΚ Α.Ε. 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΠΗΓΑΔΙΩΝ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ 

 

15 
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕΒΕ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ, ΞΑΝΘΗ 
2541027290              

FAX  2541028406 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΟ ΚΡΕΑΣ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΊΑΣ 

 

16 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΧΑΤΖΗΜΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3Ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ-
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 

ΞΑΝΘΗ 

2541026028, 
83661 

ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ, 

ΚΡΥΟ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ  

17 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 84 2541026785 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΟΞΥΓΑΛΑ 
 

18 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. 
3  ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ – 
ΛΑΓΟΥΣ, ΞΑΝΘΗΣ 

2541022347 / 
2541026525            

FAX  25410 22192 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ, 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ , 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

19 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. ΣΥΔΙΝΗ ΞΑΝΘΗΣ 
2541096474              

FAX  2541096179 
ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  

20 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΕΡΜΑ ΣΙΔ. 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
2541027053              

FAX  2541027052 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΣΕΡΙΟΥ, 
ΜΥΖΗΘΡΑΣ, ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ 

ΒΟΥΤΥΡΟΥ  

21 ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟ 

ΞΑΝΘΗΣ 
2541027273 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΟΞΥΓΑΛΑ 

 

22 ΜΥΛΩΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 25 

ΞΑΝΘΗ 
2541067651 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΟΞΥΓΑΛΑ 

 

23 ΒΙΒΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 54 

ΞΑΝΘΗ 
2541020488 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 

 

24 ΤΖΑΜΠΑΖ ΜΠΑΧΡΗ ΓΛΑΥΚΗ ΞΑΝΘΗΣ 2541022003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 
 

25 
LOSITO FRANCESCO 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΆΒΑΤΟ ΞΑΝΘΗΣ 

2541042278            
FAX  2541042265 

ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ E.E (ΙΤΑΛΙΑ) , ΕΛΛΑΔΑ 

26 ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε. ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
2541029992             

FAX  2541078422 

ΚΑΠΝΙΣΤΑ, ΑΛΙΠΑΣΤΑ, 
ΦΙΛΕΤΑ, ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ 

ΨΑΡΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, 
ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑΣ, 

Ε.Ε., ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ,  
ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ. 

27 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΙΣΤΩΝΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ 

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 

2541096703            
FAX   

2541096592 
ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ 

28 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 

2Ο ΧΙΛΙΟΜ. 
ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ 

ΞΑΝΘΗ 

2541077005 / 
2541024828             

FAX  2541077006 
ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 

29 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΒΙΟ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗ 
2541020088             

FAX  2541020086 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

30 
MACRO CASH & CARRY 
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΑ.Ε. 

2 ΧΙΛΙΟΜ ΞΑΝΘΗΣ 
– ΠΕΤΕΙΝΟΥ, 

ΞΑΝΘΗΣ 

2541047810 / 
2541047910                    

FAX    
2541047888 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΡΕΑΣ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΑΥΓΑ, 

ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ, 
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ. 

 

31 ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΦΕΛΩΝΗ ΞΑΝΘΗΣ 
2541081355            

FAX  2541081870 

ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

32 ΥΙΟΙ Μ. ΜΠΑΡΤΖΟΥ Ο.Ε. 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΧΡΥΣΑΣ ΞΑΝΘΗ 
2541070514             

FAX  2541070514 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

33 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗ 2541083520 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

34 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ 21  

ΞΑΝΘΗ 
2541025371 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ  

35 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ 2541071863 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΝΩΠΑ, 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΞΑΝΘΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

36 ΜΑΝΑΦΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΕ 
1Ο ΧΛΜ. ΞΑΝΘΗΣ-

ΛΑΓΟΥΣ                 
ΞΑΝΘΗ 

6975784513 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΣ 
637226601 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΝΩΠΑ, 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

37 
ΜΟΣΧΙΔΗΣ Π. - ΔΟΝΤΣΟΣ Χ. 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ 2541071555 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΝΩΠΑ, 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

38 ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΙΟΜ. ΠΕΡ. 

ΞΑΝΘΗΣ 

2541096007 / 
2541096338             

FAX   
2541096068 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ  

39 
ΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗΣ 
2541069209 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ  

40 ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ 
ΚΙΚΩΝΩΝ 40 

Π.ΧΡΥΣΑ 
2541072849 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ  

41 PASTRY LAND E.E. ΣΕΛΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541301376 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ, ΠΙΤΣΑΣ 

ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ  

42 
ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΒΕΕΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 

ΒΙΟ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΞΑΝΘΗ 

2541064200              
FAX 2541064204 

ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ, 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙ, 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ 

ΑΜΕΡΙΚΗ, 
Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 

ΕΛΒΕΤΙΑ, ΜΕΞΙΚΟ, Ε.Ε. 

43 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΙΟ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ 
2541021058                

FAX 2541021058 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ 

 

44 ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗ Ο.Ε. 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΕΥΜΟΙΡΟΥ, ΞΑΝΘΗ 
2541024351 ΠΑΓΩΤΑ 

 

45 ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΟΖΝΟΥΡ Π.ΧΡΥΣΑ ΞΑΝΘΗΣ 2541021150 ΠΑΓΩΤΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε ΜΑΡΩΝΕΙΑ 6976006400 ΚΡΑΣΙ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

2 ΚΙΚΟΝΕΣ 
5ο ΧΙΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 
2531083737 ΚΡΑΣΙ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 

3 
ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ 
PROSKINITES 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  69400 

 
2531 070532 
6932909699 

ΚΡΑΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

4 ΚΑΡΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΣΜΙΟ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6974988179 ΚΡΑΣΙ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΕΓΧΩΡΙΑ 

5 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 6976680488 ΚΡΑΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

6 ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΣ 6976000097 ΚΡΑΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

7 ΒΕΡΓΙΝΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531038718 ΜΠΥΡΕΣ/ ΤΣΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ 

8 
ΠΟΤΟΠΟΪΑ- ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531098253 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΦΡΟΥΤΩΝ 

1 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΕΡΑΣΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΘΑΜΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 6944591223 ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

2 ΧΑΛΗΛ ΒΕΔΑΤ ΚΑΙ  ΣΙΑ 
1Ο ΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -

ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
2531084036 ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

3 ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΕ 
2ο ΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
2531037785 ΤΥΠΟΠΟΙΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

4 ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΓΡΑΤΙΝΗ 6977985884 
kimpridouxanthi@gmail.co

m  

5 ΑΛΗ ΑΛΗ ΜΙΣΧΟΣ 6978777369 ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531038606 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΑ-ΞΕΝΕΣ 

2 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΤΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

6973641336 
2531102187 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΓΧΩΡΙΑ-ΞΕΝΕΣ 

3 ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΠΠΕΣ 2532022398 ΤΑΧΙΝΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 

4 ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531027279 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΕΣ 

5 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531033567 ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΛΙΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

6 ΘΡΑΚΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6393809116 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΡΟΔΟΠΗ 
1ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 

ΚΑΡΥΔΙΑ 
2531035877 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

8 ΟΕ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531033131 
ΤΥΠΟΠΟΙΣΗ 

ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΕΓΧΩΡΙΑ 

9 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 6947719788 ΛΑΔΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 

10 
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ 

6932236551 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑ 

11 ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531071516 ΑΛΕΥΡΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

mailto:kimpridouxanthi@gmail.com
mailto:kimpridouxanthi@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

12 ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΑΡΡΙΑΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 2532041232 ΑΛΕΥΡΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΧΘΥΡΑ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ  

1 LYNN-STEFANOU ΠΑΛΛΑΔΙΟ 6974588721 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

2 Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531038647 ΦΕΤΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ - ΞΕΝΕΣ 

3 ΓΙΑΚΟΥΠ ΓΙΑΣΕΜΙΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
2531082760 
6994741299 

ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

&ΣΙΑ 
ΡΟΔΙΤΗΣ 6944505490 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 ΑΜΕΤ ΕΡΟΛ Κ. ΣΙΑ ΟΕ ΔΥΜΗ 6980003640 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ  

ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

6 
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531025961 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ  & ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

7 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΣΜΙΟ 2531070735 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

8 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531023021 ΠΑΓΩΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9 ΚΡΕΔΕΚ ΕΠΕ 
14ΟΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 

ΙΑΣΜΟΥ 
2543024883    
6978993430 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

10 
ΔΕΛΗ ΙΜΠΡΑΜ ΧΑΣΑΝ 

ΧΑΣΑΝ 
ΦΙΛΥΡΑ 2531061555 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

11 
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ 6984642679 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

12 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531022649 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

13 ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΗ Α.Ε. 
ΤΕΡΜΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
2531032570 ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ - ΞΕΝΕΣ 

14 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ 

ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 

7Ο ΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 
ΙΑΣΜΟΥ 

2531033567 ΑΛΙΠΑΣΤΑ / ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ - ΞΕΝΕΣ 

15 ΣΜΑΚ ΚΟΣΜΙΟ 2531027798 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑ 

16 
ΓΚΟΥΝΤΡΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΙΜΕΡΟΣ 2533022222 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΓΧΩΡΙΑ-ΞΕΝΕΣ 

17 
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & 

ΣΙΑ ΕΕ 
ΦΑΝΑΡΙ 2535031200 ΑΛΙΠΑΣΤΑ / ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ-ΞΕΝΕΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΤΣΑ 
17 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΟΡ/ΔΑΣ-

ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 
2552085531 

ΟΥΖΟ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΛΙΚΕΡ-
ΚΟΝΙΑΚ-ΒΟΤΚΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

2 ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ ΜΑΡΑΣΙΑ ΕΒΡΟΥ 
2552085501/FAX 

2552085201 
ΚΡΑΣΙ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ-

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ,  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

3 ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΕΒΡΟΥ 2556031422 ΚΡΑΣΙ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΑΓΟΡΑ 

4 ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΥΣΗ ΕΒΡΟΥ 2551038134 ΚΡΑΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 ΞΟΥΠΛΙΔΟΥ ΔΟΞΑ ΕΒΡΟΥ 2553096287 ΚΡΑΣΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

6 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ  
Ο.Ε. 

11ο ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 
ΦΕΡΩΝ 

2551026350 ΟΥΖΟ ΕΛΛΑΔΑ 

7 
ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

6977809027 
2551082072-FAX 

25510-31105 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ & 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

ΕΛΛΑΔΑ 

8 ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΑ Ο.Ε. 
68400 ΑΛΑΝΙΑ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
25540-23905       

FAX 25540-24042 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ & 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

9 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Α.Ε 

7ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΩΝ 

(ΕΝΑΝΤΙ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ) 

2551045100-101-
102 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ & 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

ΕΛΛΑΔΑ 

10 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 
6ο ΧΙΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΦΕΡΩΝ 
25510-45503   

FAX 25510-45504 
ΟΥΖΟ & ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

(ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ) 
ΕΛΛΑΔΑ 

11 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
68400 ΣΟΥΦΛΙ 6936894448 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΕΛΛΑΔΑ 

12 
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
68400 ΣΟΥΦΛΙ 2554023155 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΕΛΛΑΔΑ 

13 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 69100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 6974119186 ΚΡΑΣΙ ΕΛΛΑΔΑ 

14 ΡΗΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
68500 ΓΕΜΙΣΤΗ 

ΦΕΡΩΝ 
6945722105 ΚΡΑΣΙ ΕΛΛΑΔΑ 

15 ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68400 ΣΟΥΦΛΙ 6984625062 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΕΛΛΑΔΑ 

16 ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΓΟΪΔΑΣ ΑΒΕΕ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

136, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ
Η,68100 

2551020220 ΟΥΖΟ ΕΛΛΑΔΑ 

17 ΜΕΛΜΑΡ ΑΕ 
ΔΑΦΝΕΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
6979912150 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΦΡΟΥΤΩΝ 

1 Α.Σ.Κ.Γ.Ε.   ΕΛΙΑΣ ΕΛΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΤΗΛ:2556051724        
FAX:2556051830 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΝΩΠΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

2 Α.Σ.Κ.Γ.Ε. ΚΟΜΑΡΩΝ ΚΟΜΑΡΑ ΕΒΡΟΥ 
ΤΗΛ:2556021020        
FAX:2556021021 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΝΩΠΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3 Α.Σ.Κ.Γ.Ε   ΑΡΔΑΣ ΠΛΑΤΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΤΗΛ:2556051400       
FAX:2556051454 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΝΩΠΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

4 Α.Σ.Κ.Γ.Ε. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ Ν.ΒΥΣΣΑ ΕΒΡΟΥ 
ΤΗΛ:2552071255       
FAX:2552071876 

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΝΩΠΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

5 
Α.Σ.Π.Ε.Ε. ΣΚΟΡΔΟΥ 

ΒΥΣΣΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ 
Ν. ΒΥΣΣΑ ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2552071161       
FAX:2552071161 

ΣΚΟΡΔΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,  ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

6 
ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ ΣΚΟΡΔΟ ΕΕ 
Ν. ΒΥΣΣΑ ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2552072237      
FAX:2552072247 

ΣΚΟΡΔΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

7 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΒΡΟΥ ΑΕ                
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΕ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΙΠΕ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2552081968      
FAX:2552081968 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ,ΣΚΟΡΔΑ,ΠΑΤΑ
ΤΕΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

8 
ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ 

ARDAS FROST A.E. 
ΚΟΜΑΡΑ ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2556021102      
FAX:2552022969 

ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ(ΑΡΑΚΑΣ, 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΧΑΝΤΡΑ, 

ΜΠΡΟΚΟΛΑ) 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2553051721      
FAX:2553051720 

ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ(ΑΡΑΚΑΣ,ΦΑΣΟΛ

ΑΚΙ, ΦΑΣΟΛΙ ΧΟΝΔΡΟ, 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΠΡΑΣΟ, 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΣΕΣΚΟΥΛΟ) 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

10 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ "Η 
ΓΑΙΑ" 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ-
ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2556051100      
FAX:      - 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ,ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΙΤΕΣ, 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ, 

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ, 
ΙΦΚΑΔΙΑ, ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ, 

ΟΥΜΑΤΣ, ΜΠΙΜΠΙΡΙΤΣΑ, 
ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΕΚΤΙΚΟ 

. 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΚΑΙ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

11 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ -

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΤΗΛ:2552022770  
-2552041800- -

2552029236     
FAX:2552041786 

ΖΑΧΑΡΗ 
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

12 ΦΥΛΛΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 4 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΤΗΛ:2553022285     
FAX:- 

ΝΩΠΑ ΚΑΙ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ,ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

13 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ 

ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
"ΟΡΕΣΤΗΣ" 

ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 
ΟΡ/ΔΑΣ ΠΡΩΤΟ 

ΧΙΛ.ΟΡ/ΔΑΣ-
ΑΛΕΧ/ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΛ:2552023496 
ΚΑΙ 2552029738    

FAX:- 
ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

14 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ 
ΠΙΤΕΣ"ΕΒΡΟΓΕΥΣΗ" 

ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ 139 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΤΗΛ:2553024990      
FAX:- 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 
ΠΙΤΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

15 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ OLI 
2O ΧΙΛ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 

ΑΒΑΝΤΑ 
25510-83503 -
6945825701 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

16 
ΕΛΑΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ- 

ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΟΣ 

68100 ΜΑΚΡΗ 25510 -71654 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

17 

ΑΦΟΙ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-
ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

2Ο ΧΙΛ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ- 
ΑΒΑΝΤΟΣ Τ.Θ. 138 

2551033770 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

18 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 
68100 ΑΓΝΑΝΤΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
2551051896- 

28025 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

19 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΛΥΡΑΣ  
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ"" 

68400 ΛΥΡΑ 2554020100 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΓΛΥΚΑ 

ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΙΚΕΡ 

ΕΛΛΑΔΑ 

20 
ΑΓΡΟΤΟΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ''ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ'' 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

2551041307 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΓΛΥΚΑ 

ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΛΙΚΕΡ 

ΕΛΛΑΔΑ 

21 Α. ΝΤΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 68500 ΠΟΡΟΣ ΕΒΡΟΥ 2555023470 ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

22 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΥΧΕΡΟΥ 

68400 ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ 6947611591 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

23 
ΑΝΤ.ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ 

ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 
68400 ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ 

25540-23540 & 
22657              FAX  

25540-22124 

ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΗΛΙΑΝΘΟΣ-
ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΚΛΠ 

ΕΛΛΑΔΑ 

24 
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΡΑΚΗ 
FRUIT 

34O ΧΙΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΗΠΩΝ      ( 

ΒΡΥΣΟΥΛΑ) 
6977219825 ΠΕΠΟΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟ - 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΟΡ/ΔΑΣ-

ΑΛΕΞ/ΠΛΗΣ 
,ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΤΗΛ.¨255202277
0-2552041800-

2552029236        
FAX:2552041786 

ΖΑΧΑΡΗ 
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

2 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ 

ΣΠΟΡΩΝ             
ΜΕΤΑΞΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

1ο  ΧΙΛ. ΟΡ/ΔΑΣ -
ΠΥΡΓΟΥ 

6942018129 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ,ΚΟΛΟΚΥΘΕΛΑΙΟ,

ΚΑΡΥΔΕΛΑΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

3 DANCO AE 
1ο  ΧΙΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-

ΣΑΚΚΟΥ ΕΒΡΟΥ 
2552023672-

25616 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗΣ 

ΕΛΙΑΣ,ΤΟΥΡΣΙΩΝ, ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

4 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ           Α.Κ. 
ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ο.Ε 

2ο  ΧΙΛ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-
ΔΙΔ/ΧΟΥ 

6947890481 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΕΥΡΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

5 
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ 

ΔΡΑΣΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΚΟ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 
25530-95302 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΕΥΡΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

6 
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ 25530-61269 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΕΥΡΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

7 
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
&ΥΙΟΣ ΟΕ 

ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣ/ΧΟΥ 25530-96236 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΕΥΡΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

8 ΕΑΣ ΟΡ/ΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ 2552081439 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΙ, ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

9 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΕΒΡΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ 2553023560 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΗΛΙΑΘΟΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

10 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ -

ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 
ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΕΒΡΟΥ 2556022429 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, 
ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

11 
ΑΦΟΙ ΤΖΑΦΙΛΚΟΥ ΟΕ     

ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ 
ΒΑΛΤΟΣ ΕΒΡΟΥ 6987448465 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,ΗΛΙΑΝΘΟΣ,Β
ΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ,ΚΟΛΟΚΥΘΕΛΑΙΟ,
ΣΗΣΑΜΕΛΑΙΟ,ΛΙΝΕΛΑΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

12 ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΟΕ ΒΑΛΤΟΣ ΕΒΡΟΥ 2552097205 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

13 AGROELLAS ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ 2552085625 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,ΗΛΙΑΘΟΣ 

,ΨΥΧΑΝΘΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

14 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ ΜΕΤΑΞΟΥΔΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΖΑΡΙΦΗ 177 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2552022259 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΙΤΑΚΙΑ 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

(ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) 

15 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
ΕΠ.ΟΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ -

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 
2553022220 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΦΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

16 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΩΓΟΥ ΘΩΜΑ &ΣΙΑ ΟΕ 

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 259 & 
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

2552029552 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΙΤΑΚΙΑ ,ΓΛΥΚΑ 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

(ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) 

17 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ 
ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 162, 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

2552022833 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ,ΠΙΤΕΣ 

ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

(ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ) 

18 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΥ 

ΠΕΤΡΩΤΑ ΕΒΡΟΥ 2556041304 ΗΛΙΕΛΑΙΟ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΛΑΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

19 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ  

ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ"Η 
ΓΑΙΑ" 

ΣΠΗΛΑΙΟ  ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΕΒΡΟΥ 

ΤΗΛ:2556051100 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ,ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ , 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΙΤΕΣ, 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ, 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ, 

ΙΦΚΑΔΙΑ, ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ, 
ΟΥΜΑΤΣ, 

ΜΠΙΜΠΙΡΙΤΣΑ,ΤΟΠΙΚΟ 
ΟΡΕΚΤΙΚΟ ΘΡΑΚΩΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, 
ΕΛΒΕΤΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

20 ΦΥΛΛΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 4 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΤΗΛ:2553022285     
FAX:- 

ΝΩΠΑ ΚΑΙ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ,ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

21 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ 
ΠΙΤΕΣ"ΕΒΡΟΓΕΥΣΗ" 

ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ 139 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΤΗΛ:2553024990      
FAX:- 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 
ΠΙΤΑΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

22 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΥ 

ΠΕΤΡΩΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΤΗΛ.: 

2556041304 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΛΑΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

23 
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Τ.Θ.1104  2ο ΧΛΜ Ε.Ο. 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ -ΣΥΝΟΡΩΝ 

2551026474    
FAX 2551031644 

ΑΛΕΥΡΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ & 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΚΥΠΡΟ- 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

24 ΜΥΛΟΙ ΛΑΓΥΝΩΝ 68400 ΛΑΓΥΝΑ ΕΒΡΟΥ 2554061152 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΛΛΑΔΑ 

25 
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΑΡΓΥΡΗ ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε. 
Τ.Θ. 317 ΜΑΚΡΗ 2551071271 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 



Μελέτη οργάνωσης της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Πολιτιστική Διαδρομή 
 της Εγνατίας Οδού 

 
 

Σελίδα | 177 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

26 
ΕΛΑΙΟΤΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΡΗΣ 

ΜΑΚΡΗ          68100 2551071268 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

27 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ-
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ Α.Ε. 

ΜΑΚΡΗ          68100 2551026704 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

28 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ε.Ε. 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ      68002 

ΛΑΚΩΜΑ 
2551095095 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

29 ΑΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ 68100 ΜΑΚΡΗ 
2551071009-
6936398817 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 

30 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ "ΝΙΚΗ" 

ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΗ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

2551041455  
6977616661 

ΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

31 
ΤΣΕΡΚΕΝΙΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΒΙΠΕ ΑΒΑΝΤΑ 255191360 ΑΛΕΥΡΙ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΛΛΑΔΑ 

32 ΜΕΛΜΑΡ ΑΕ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

6979912150 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΛΑΔΑ 

33 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 
2ο ΧΙΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 

ΑΒΑΝΤΑ 
2551026538 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑ 

34 
ΘΡΑΚΙΚΗ 

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε 
ΑΝΘΕΙΑ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ   

68100 
2551051840 ΣΙΤΗΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

35 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ-

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. 
2Ο ΧΙΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - 

ΦΕΡΩΝ 

25510-27745, 
25311, 23418   

FAX 25510-31532 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΧΘΥΡΑ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

1 ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Τ.Κ  68200 
2552029529 

FAX2552027405 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ, ΚΑΒΟΥΡΜΑ, 

ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ, 
ΒΡΑΣΤΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ, 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 

2 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ 

Α.Ε. 

1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Κ  

68300 

2553022088, 
FAX2553022084 

ΚΑΒΟΥΡΜΑΣ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, 
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ, 

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

3 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 

1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Κ  

68300 

2553020020 
FAX2553024186 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 
(ΠΛΗΡΕΣ 1,5% ΚΑΙ 0%), 

ΤΥΡΙΑ (ΦΕΤΑ, ΤΕΛΕΜΕΣ, 
ΓΙΔΙΝΟ, ΜΥΖΗΘΡΑ), ΚΡΕΜΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
(ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ), 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ (2% 
ΚΑΙ 10%), ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΑΝΙ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

4 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δ. 
ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΥΑΝΗ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τ.Κ  

68300 
2553093122 

ΤΥΡΙ -ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΜΥΖΗΘΡΑ, ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ 
ΑΛΜΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

5 
ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Θ.125 

2552029738 
6985966221 

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΑΛΜΗΣ, 
ΠΑΓΩΤΟ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΠΡΟΒΕΙΟ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

6 
ΜΑΛΑΚΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

ΚΟΜΒΟΣ ΘΥΡΕΑΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Τ.Κ 

68300 
2553020305 

ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΑΛΜΗΣ, 
ΜΥΖΗΘΡΑ, ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΤΥΡΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ 
ΑΡΙΑΝΙ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

7 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΒΙΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ.Κ. 
68200 

2552024909 ΑΛΛΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

8 
ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τ.Κ. 

68010 
6937026672 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

9 
A.&Ι. ΤΙΑΚΑΣ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ) 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 55, 

ΣΟΥΦΛΙ, 68400, ΕΒΡΟΥ 
2554023992 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΚΡΕΑΤOΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 

10 
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ 

ΥΦΑΝΤΗΣ(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΤΑ  ΚΡΕΑΤΟΣ) 

BI.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2551081741 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ          AΛΛΑΝΤΙΚΑ 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ 

11 
Ι.&Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ 

Ο.Ε.Β.Ε.) 
6 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
2551084761             
6976563566 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

12 
ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΣΗ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 

ΧΙΛΗ  68100 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

6974538310 ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΕΛΛΑΔΑ 

13 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
2551025120 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

14 NATURA 
2 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-

ΑΒΑΝΤΑ 
2551034744 ΚΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

15 ΡΟΥΦΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΑΒΗΣΟΣ ΦΕΡΩΝ 

68500 
555088333      

6947129288 
ΚΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

16 
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ι. & ΑΦΟΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε. 
6 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-

ΜΑΚΡΗΣ 
6977805827 ΚΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

17 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ&ΣΙΑ 

Ε.Ε 
2 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-

ΑΒΑΝΤΑ 
6978964902 ΚΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

18 
ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε 
ΑΠΑΛΟΣ 6977446672 ΤΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

19 ΖΩΗ ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ΑΡΔΑΝΙΟ 2555088070 ΤΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

20 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Ε. 
2 ΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-

ΑΒΑΝΤΑ 
2551025544 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

21 Α. ΚΟΥΦΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΚΙΚΟΝΩΝ 40 68100 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

25510 20871 ΠΑΓΩΤΟ ΕΛΛΑΔΑ 

22 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 

68400 ΣΟΥΦΛΙ 6936894448 ΤΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

23 ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. 
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ  68100 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
25510 36499  

FAX 2551036377 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

24 BOBOS A.E. 
ΑΝΘΕΙΑ & 5ο ΧΛΜ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΝΟΡΩΝ,  68100, 

2551051388 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΔΑ 

25 PROVERTIA ABEE 
ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΦΕΡΩΝ 

68500 
2551025544 ΤΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ FAX 
ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΩΡΕΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ   

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

26 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
KHΠΟΙ  ΦΕΡΩΝ 68500 6945236871 ΠΑΓΩΤΑ-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

27 ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΤΗ ΠΥΛΑΙΑ ΕΒΡΟΥ 2555023225 ΤΥΡΙ ΕΛΛΑΔΑ 

28 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

6974776827      
2551095219 
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