
Προς  την επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου Μεγαρέων  
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Κύριε πρόεδρε  
για την µεγαλύτερη προσέλκυση επισκεπτών- τουριστών στην περιοχή του δήµου  
µας, σας καταθέτω  σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων χαµηλού συγκριτικά 
κόστους, λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας,  αλλά µεγάλης απόδοσης κατά 
την άποψη µου.  
 
1.       ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Σύσταση ειδικού κέντρου στο δήµο Μεγαρέων µε στελέχωση  από εξειδικευµένα 
άτοµα( τα οποία θα έχουν παρακολουθήσει πιστοποιηµένα σεµινάρια) για πλήρη 
τουριστική ενηµέρωση και πληροφόρηση για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση 
επισκεπτών- τουριστών στην περιοχή .Οργανωµένη παροχή πληροφοριών προς ΜΜΕ 
για αύξηση της επισκεψιµότητας καθώς και ενηµέρωση και πληροφόρηση για όλες 
τις εκδηλώσεις του δήµου στους τοπικούς φορείς, συλλόγους, αθλητικά σωµατεια, 
σχολεία κ.λ.π. 
 
Το ειδικό κέντρο πρέπει να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη υπηρεσία σε δικό του χώρο 
και πρέπει να στελεχωθεί µε οµάδα συντονισµού και υλοποίησης. 
 
2.        ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
Εµπλουτισµός και διαµόρφωση της ιστοσελίδας του δήµου( η οποία πρέπει να γίνει 
από εξειδικευµένους στο είδος  ανθρώπους) µε πλήρη αναφορά και στοιχεία που θα 
αναφέρονται στην δράση των φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής. Συνεχής 
ενηµέρωση και ανανέωση µε τις δράσεις  του δήµου και των φορέων της περιοχής.  
 
3.       ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις  στον τοπικό τύπο και σε εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, τουριστικά έντυπα, προωθητικά φυλλάδια, αφίσες κ.λ.π. 
 
Προβολή µε σειρά από αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες  µε τα αξιοθέατα του δήµου 
µας  στα λεωφορεία  του ΚΤΕΛ και στα ΤΑΞΙ, όπως επίσης και σε άλλους χώρους 
εκτός του δήµου µας όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς .  
 
4.       ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 
Συνεργασία του δήµου Μεγαρέων µε τα τοπικά τουριστικά γραφεία για δηµιουργία 
τουριστικών πακέτων διαφόρων µορφών τουρισµού όπως, πολιτιστικό – 
αρχαιολογικό, θρησκευτικό, αναψυχής-διακοπών, κ.λ.π. 
 
5.       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 



Συµµετοχή του δήµου µας σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
σε συνεργασία µε ΕΟΤ και υπουργείο τουρισµού. 
 
Συνεργασία µε τους επαγγελµατίες της περιοχής για προβολή των προϊόντων τους. 
 
6.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ  
Η επιτυχηµένη διοργάνωση της έκθεσης αγροτικών προϊόντων µεγάρων γη δίνει  την 
δυνατότητα ώστε να επεκταθεί ο δήµος και σε άλλες τέτοιες ενέργειες  ώστε να 
προωθήσει διαφορετικούς τοµείς και προϊόντα.   
 
Η δηµιουργία του συνεδριακού κέντρου «Γερανεια» στην Ιερά Μονή Αγίας 
Παρασκευής στο  Μάζι  δίνει την δυνατότητα ώστε ο δήµος Μεγαρέων να έχει στην 
περιοχή του ένα µοναδικό συνεδριακό κέντρο σε µια περιοχή απείρου φυσικού 
κάλλους. 
 
Μπορούµε µε υπεύθυνη στρατηγική να δηµιουργήσουµε τις υποδοµές για την 
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού ως µια συνιστώσα τουριστικής ανάπτυξης.  
 
7.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο δήµος µας όπως επίσης και το υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι ιδανικά για την διοργάνωση µεγάλων 
αθλητικών γεγονότων που θα προσελκύσουν πολλούς επισκέπτες .  
 
Ο ηµιµαραθώνιος δρόµος «Στα χνάρια του Παυσανία», τα πανελλήνια πρωταθλήµατα 
στίβου , θαλάσσιων σπορ, µηχανοκινήτου αθλητισµού , τα διασυλλογικά 
πρωτάθληµα ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων  που γίνονται εδώ και χρόνια στην 
περιοχή έχουν αποδείξει ότι προσελκύουν χιλιάδες επισκεπτών.  
 
Οι διενέργεια περισσότερων αθλητικών γεγονότων  και σε άλλα αθλήµατα σίγουρα 
θα φέρει και νέους επισκέπτες στην περιοχή µας.  
 
8.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Έχοντας σαν µοχλό  ανάπτυξης το φυσικό περιβάλλον  που διαθέτει η περιοχή µας το 
οποίο προσφέρει  τοπία µοναδικής οµορφιάς και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος 
είναι αλληλένδετος µε το περιβάλλον, µπορούν να δηµιουργηθούν δραστηριότητες 
στη φύση, όπως ορεινά µονοπάτια ,ποδηλασία βουνού, αιωροπτερισµός, αναρρίχηση 
(έχει ήδη δηµιουργηθεί το ορειβατικό πάρκο στην περιοχή αετοφωλιά στο Όρος 
πατέρας). 
 
Άµεσα µπορεί να γίνει καταγραφή-αποτύπωση των µονοπατιών της περιοχής και 
σηµατοδότηση τους µε απλά σηµάδια και ταµπέλες και επίσης άµεσα µπορεί ο δήµος  
µας να µπει στο καλεντάρι αγώνων αναρρίχησης. 
 
9.       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Ο δήµος Μεγαρέων προσφέρεται για θρησκευτικό τουρισµό σε µόνες , µοναστήρια 
και ξωκλήσια της περιοχής. Το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του  µακρινού, η ιερά 
µονή Αγίας Παρασκευής στο Μάζι, το µοναστήρι του Αγίου Ιερόθεου , τα ξωκλήσια 
στον κάµπο  των Μεγάρων κ.α. δέχονται επισκέπτες όλο το χρόνο τόσο ντόπιους όσο 
και ξένους.  
 



Μπορούµε να απευθυνθούµε τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό 
θρησκευτικό τουρισµό σε συνεργασία µε τουριστικά γραφεία που θα προσφέρουν 
πακέτα διαµονής . Επίσης σηµαντική είναι η συνεργασία µε την αρχιεπισκοπή και η 
σύναψη µνηµονίου συνεργασίας για τον θρησκευτικό τουρισµό µεταξύ δήµου και 
υπουργείου τουρισµού ώστε να προσελκύσουµε τουρίστες από χώρες όπως Ρωσία, 
Σερβία κ.λ.π. (ο δήµος µας έχει λάβει ήδη την σύµφωνη γνώµη του υπουργείου 
τουρισµού και µπορεί να κάνει προωθητικές ενέργειες , επίσης ήδη υπάρχει έτοιµο 
οπτικοακουστικό υλικό που προβάλει τον θρησκευτικό τουρισµό).  
 
10.   ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ EVENT 
∆υνατότητα δηµιουργίας θεµατικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ νεολαίας, µουσικής, 
θεάτρου, αθλητικές διοργανώσεις κ.λ.π) υψηλού prestige και προβολής ώστε να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον µεγάλων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
 
11.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
∆ηµιουργία και ανάπτυξη µόνιµων τρόπων επικοινωνίας µε σχολεία και εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα από άλλες περιοχές  νοµού αττικής την προηγούµενη άνοιξη.  
 
Επίσης προσέλκυση µαθητών-φοιτητών  από το εξωτερικό µέσω προγραµµάτων. 
 
12.   ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
Η προσθήκη χαρακτηρισµού χρήσεων γης συγκεκριµένων περιοχών όπως η Κινέττα , 
το Αλεποχώρι κ.α., ως τουριστικές περιοχές στο Γ.Π.Σ που έχει εγκριθεί από τον 
ΟΡΣΑ ,δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών και 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών στους επισκέπτες.  
 
13.   ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Για την ολοκλήρωση και επίτευξη των προτάσεων, χρειάζεται να υπάρξει και ένα 
στοχευµένο πρόγραµµα εύρεσης  χορηγιών που θα στηρίζει οικονοµικά και 
επικοινωνιακά το πλάνο  τουριστικής ανάπτυξης.  
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 
∆ηµοτικός σύµβουλος Μεγαρέων 
Μέλος επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 
 


