
  

 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «SHAPETOURISM. NEW SHAPE AND DRIVE FOR THE TOURISM SECTOR: 

SUPPORTING DECISION, INTEGRATING PLANS AND ENSURING SUSTAINABILITY» 
Το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετέχει ως ο Κύπριος εταίρος στο 
Έργο Shapetourism του Προγράμματος  INTERREG MED κάτω από 
τον άξονα 3 για προστασία και προώθηση της Μεσογειακής φυσικής 
και Πολιτιστικής κληρονομίας. Στο Έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 
Κύπρο, Σλοβενία, Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και την Ιταλία ως 
τον κύριο εταίρο.   
Το Έργο Shapetourism βελτιώνει το πλαίσιο της γνώσης του 
τουρισμού, παρέχοντας εργαλεία ανάλυσης και επιχειρησιακά 
εργαλεία για να υποδείξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη 
διαμόρφωση και ενθάρρυνση/υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης 
του τουρισμού, ιδιαίτερα για πολιτιστικούς προορισμούς. 
Υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ιδιωτικούς φορείς για να επιτύχουν: ελκυστικότητα, 
ανάπτυξη και βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μείζονες προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 
Ξεκινώντας από την κεφαλαιοποίηση των επιστημονικών μελετών και από τα πρότυπα του τουρισμού, το Έργο 
επιδιώκει την ισορροπία μεταξύ διαφορετικών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο να οδηγήσει 
την τουριστική ανάπτυξη σε μια ολιστική, άκρως λειτουργική και βιώσιμη προσέγγιση. 
Το έργο παρέχει: 1)ένα Έξυπνο Σύστημα Δεδομένων Τουρισμού, για τη διαμόρφωση συστάσεων και 
σεναρίων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εδαφικών περιουσιακών 
στοιχείων. 2) Σχεδιαστικές Λύσεις για την βιώσιμη εκμετάλλευση της εδαφικής περιουσίας, με παράλληλη 

εξισορρόπηση των συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του τοπίου και των 
πιέσεων ανάπτυξης του τουρισμού και της προσαρμογής των απαντήσεων στον 
κύκλο ζωής των προορισμών. 3) Το πρωτόκολλο ShapeTourism που 
βασίζεται σε ένα σύστημα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (Participative 
Decisional Support System), και είναι σε θέση να δημιουργήσει αποτελεσματικές 
συνέργειες και μηχανισμούς συνεργασίας για μια υπεύθυνη ολοκληρωμένη 
διαχείριση των ακτών και των θαλασσών. 
 Επί της ουσίας, το  SHAPETOURISM δίνει τη δυνατότητα να γεμίσουν μερικά 
δομικά κενά παρέχοντας: (1) επεξεργασία open-data/ BigData, (2) νέα 
δειγματοληπτική έρευνα, (3) ανάλυση οικοσυστήματος των επιχειρήσεων, (5) 
παροχή εργαλείων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.  
Το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στα πλαίσια του 

Έργου έχει δημιουργήσει μία εκτεταμένη λίστα με τους κυριότερους φορείς του παράκτιου τουρισμού στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση της έρευνας (παραδοτέο 3.2)  που διεξήχθη στις 



  

 

χώρες-εταίρους όσον αφορά την αντίληψη των φορέων του τουρισμού 
σχετικά με το στάδιο της ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή τους.  
Επίσης έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής το Παραδοτέο 3.4.1 «SURVEY OF 
INTEGRATED HOLISTIC AND ECOSYSTEMIC POLICIES TO MANAGE 
TOURISM CONFLICTS and EXTERNALITIES»  το οποίο αποτελεί μίαν 
εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά και ένα  επιλεγμένο 
κατάλογο πολιτικών, νομοθεσιών της ΕΕ, Σχεδίων Δράσης, 
Εκθέσεων/Μελετών και άλλων εργαλείων που αφορούν την ενσωμάτωση 
ολιστικών και οικοσυστημικών πολιτικών στην περιοχή της Μεσογείου με 
επίκεντρο τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών για  χρήση από τους 
φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά τον τουρισμό. 
Στο παρόν στάδιο το Κέντρο συμμετέχει στην υλοποίηση του παραδοτέου 
3.9 – Περιπτώσεις Μελέτης (Case studies) με την Κύπρο ως περίπτωση Μελέτης (Case-Study) όπου 
αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας 3.2 ως προς την αντίληψη των φορέων του τουρισμού για το στάδιο 
ανάπτυξης του τουρισμού που βρίσκεται η Κύπρος με βάση το μοντέλο του TALC του R.W. Butler σε σχέση με 
τα στατιστικά στοιχεία του Τουρισμού. Στα πλαίσια του Έργου οι Εταίροι καλούνταν να επιλέξουν  1-2 
παράκτιες περιοχές για την έρευνα και την Περίπτωση Μελέτης. Στην περίπτωση της Κύπρου επιλέχθηκε 
ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία, ως νησί (NUTS II classification).  
Το έργο αναμένεται  να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018. Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και τα 
αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου: https://shapetourism.interreg-med.eu/ και 
στην Πλατφόρμα Γνώσης Shapetourism (SHAPETOURISM knowledge platform): http://www.shapetourism.eu/  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις λειτουργούς έρευνας 
Στέφανη Χρίστου στο: christou.st@unic.ac.cy και Ειρήνη Ηλία στο: elia.i@unic.ac.cy . 
 
 


