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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

1. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό διάλογο μέσω 

ολοκληρωμένων προτάσεων αναγκαίων έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για τη 

βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ 

φιλοδοξεί να αποτελέσει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενική ματιά στις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

ταυτόχρονα, μια αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα υφιστάμενα και νέα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. 

Η μελέτη του οδικού χάρτη είναι απόλυτα συμβατή με τον υφιστάμενο 

περιφερειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα 

από το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία (ΠΠΧΣΑΑ ΚΜ), το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο της ΠΚΜ 2014-2019, το εγκεκριμένο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 

αλλά και των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020. 

Αποτελεί ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο και πλάνο για τις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς στην τουριστική οικονομία, 

προκειμένου να προαχθεί ο περιφερειακός διάλογος για το βέλτιστο σχεδιασμό και 

διεκδίκηση πόρων για την «τουριστική βιομηχανία» της Κεντρικής Μακεδονίας, 

ώστε αυτή να συνεχίζει να προσφέρει στα εισοδήματα των κατοίκων και στη 

συνολική ανάπτυξη της περιοχής. 
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2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς 

πόρους και σημαντικό δυναμικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Παρά την 

κυριαρχία του εποχικού παραθαλάσσιου τουρισμού, η ΠΚΜ διαθέτει τουριστικούς 

πόρους, αλλά και υποδομές, για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. 

Όσον αφορά το οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας, το κ.κ. ΑΕΠ της για το έτος 

2011 ανέρχονταν σε 78% του μ.ο. της χώρας. Μάλιστα μεταξύ των Περ.Ενοτήτων της 

το υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ (αλλά κοντά στο μ.ο. της χώρας) εμφανίζει η ΠΕ 

Θεσσαλονίκης. Σε σχέση με τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της χώρας, η Περιφέρεια 

φαίνεται ότι διατηρεί βαθμό αντίστασης.  

Σε γενικές γραμμές η οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζεται 

κυρίως στη βιομηχανία και την πρωτογενή παραγωγή, καθώς και σε υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών και λιγότερο σε υπηρεσίες υποστήριξης των 

επιχειρήσεων ή σε εξαγωγικές υπηρεσίες, πλην του τουρισμού. Μάλιστα για τον 

τουρισμό, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγνωρίζει σημαντικά 

περιθώρια αξιοποίησης της τεχνολογικής και μη καινοτομίας, γεγονός που 

πιστεύεται ότι θα δώσει επιπλέον δυναμική στην ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος 

ήδη παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναμικός σε σχέση και με τις υπόλοιπες περιοχές της 

χώρας.  

Η οικονομική σημασία του τουρισμού για την περιφερειακή οικονομία στην 

Κεντρική Μακεδονία είναι διαχρονικά σημαντική και ιδιαίτερα ανθεκτική στο 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία 

χρόνια, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Ωστόσο σημειώνεται άνιση ανάπτυξή του 

στο εσωτερικό αυτής. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΚΜ, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα διάφορα κείμενα σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και 

στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΚΜ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της τουριστικής βιομηχανίας της ΠΚΜ και αναγορεύει την ενίσχυση 

της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της. Ωστόσο η 

επικέντρωση των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση προϋποθέτει την 

υλοποίηση στοχευμένου και κοστολογημένου σχεδιασμού για την αναβάθμιση και 
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διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Οι διατιθέμενοι πόροι 

που αφορούν το ΕΣΠΑ και εν γένει τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 

οφείλουν να δράσουν συνδυαστικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την 

κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τουριστικό κλάδο.    

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ  

Η «λογική παρέμβασης» του Οδικού Χάρτη περιλαμβάνει το πλαίσιο της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αναλυόμενη σε τρία επίπεδα: 

- Το πρώτο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση και παρουσίαση των πυλώνων – 

αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. 

- Το δεύτερο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση των «υπο-αξόνων» ή «κατηγοριών 

παρέμβασης» ως επιμέρους στοχεύσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η ανάλυση 

των αξόνων του πρώτου επιπέδου, σε επιμέρους υποάξονες κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιεράρχηση και ανάλυση των βασικών 

προτεραιοτήτων και επιλογών πολιτικής (policy recommendations/priorities). 

- Το τρίτο επίπεδο, αφορά την εξειδίκευση των υποαξόνων (ή μέτρων 

παρέμβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών. Στο 

επίπεδο αυτό καταρτίζεται χρηματοδοτικό πλάνο μέσω σχεδίων δράσης, τα 

οποία αναλύουν τον τρόπο επίτευξης των επιλεγμένων πολιτικών του 

προηγούμενου επιπέδου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και 

παρέχοντας το πλαίσιο και την τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού 

περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι ο Οδικός Χάρτης λαμβάνει υπόψη τις βασικές 

κατευθύνσεις για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τη διαμόρφωση και 

προώθηση των τουριστικών προϊόντων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της 

Κεντρικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας με συγκεκριμένες προτάσεις στον 

περιφερειακό τουριστικό σχεδιασμό και στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις για 

την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο βασικό τουριστικό προϊόν 
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της Περιφέρειας, τη Χαλκιδική, δίδοντας έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, εκτιμώντας ότι αυτή η στρατηγική επιλογή δύναται να προσφέρει 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της περιοχής και 

συμπληρωματικά με άλλα παρεχόμενα τουριστικά προϊόντα (city break 

Θεσσαλονίκη, θρησκευτικός, ορεινός τουρισμός) να επιφέρει πρόσθετα οικονομικά 

και αναπτυξιακά αποτελέσματα για επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες. 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, το τουριστικό σύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας 

δύναται να κινητοποιήσει τη μόχλευση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που 

ξεπερνούν το 1,4 δις ευρώ έως το 2020, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις, σε τομείς που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό χαρακτήρα για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της «ατμομηχανής» της ανάπτυξης, τον τουρισμό. Οι τομείς 

αυτοί είναι: ιδιωτικές τουριστικές υποδομές (ίδρυση, επέκταση, αναβάθμιση), 

εξασφάλιση ικανού επιπέδου δημοσίων υποδομών (με έμφαση στην 

προσπελασιμότητα και τα δίκτυα μεταφορών), την προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού μέσω «βιώσιμης» ανάπτυξης της ενδοχώρας της ΠΚΜ σε 

συμπληρωματικότητα με τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, προώθηση των 
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νέων τεχνολογιών στη διαχείριση τουριστικών ροών και προβολής, εκπαίδευση-

κατάρτιση εργαζομένων στον τουρισμό κ.α. Η επιμέρους κατανομή της δυνατότητας 

μόχλευσης πόρων τόσο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και τα 

υπόλοιπα προγράμματα (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΠΑΑ) 

παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά τουριστικό προϊόν (Περ.Ενότητες) ορισμένα από τα 

προτεινόμενα έργα-δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης του Οδικού 

Χάρτη και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

«ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» 

Δράσεις εμπλουτισμού του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος (ήλιος και 
θάλασσα) με στοιχεία από τις άλλες κατηγορίες τουρισμού όπως του 
πολιτισμού και της ιστορίας, του αγροτουρισμού, yachting κ.α. 

Δημιουργία έργων υποδομής όπως Golf και μαρίνες 

Δημιουργία πακέτων για την κοινή προώθηση των τουριστικών προϊόντων 
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Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (συνδυασμένος τουρισμός: City Break – ήλιος 
και θάλασσα) 

Προώθηση αναγκαίων υποδομών σε ξενοδοχεία της περιοχής (π.χ. 
εσωτερικές / θερμαινόμενες πισίνες, κλειστοί χώροι για άθληση), ώστε να 
υποστηριχτεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

Εποχική τιμολόγηση: προσφορές κατά τις χαμηλές περιόδους με σκοπό τόσο 
την αύξηση της επισκεψιμότητας όσο και την διάρκεια διαμονής. 

Προσφορές σε ομαδικές κρατήσεις. 

Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων και φεστιβάλ τις περιόδους χαμηλής 
κίνησης 

Ανάπτυξη θεματικών προσφορών κατά τη χαμηλή περίοδο (ξενοδοχείο + 
δραστηριότητες όπως εκδρομές κλπ ). 

Προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών. 

Αύξηση συχνοτήτων των υπαρχόντων δρομολογίων. 

Σύνδεση με νέους προορισμούς. 

Επιμήκυνση της διάρκειας των δρομολογίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Συνέχιση των δρομολογίων την χειμερινή περίοδο. 

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων. 

Εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας στην παροχή υπηρεσιών εκτός περιόδου 
αιχμής (πχ διατηρώντας ανοιχτά καταστήματα, εστιατόρια, μουσεία κτλ). 

Δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων (π.χ. σε θέρετρο 5*, σε ένα μικρό 
οικογενειακό ξενοδοχείο, all inclusive πακέτο κτλ). 

Σχεδιασμός B2B πακέτων. 

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας / βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει 
τα B2B πακέτα που θα λειτουργεί σαν ‘one stop shop’ για την B2B αγορά. 

Διερεύνηση και προσδιορισμός βασικών αγορών, δυνητικών συνεργατών, 
δυνατότητας κοινών ενεργειών marketing και απαιτούμενου budget 

Δημιουργία προωθητικού υλικού και online προβολή 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (trade fairs – roadshows) 

Συστήματα Ελέγχου (auditing): ικανοποίηση του πελάτη , απόδοση των 
προϊόντων/ πακέτων, αποτελεσματικότητα ενεργειών marketing 

Μarketing plan & Branding του προϊόντος (για παράδειγμα Concept Green 
Ecology) 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 

Δημιουργία 2-3 εκδηλώσεων/ έτος, που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης 
των επισκεπτών. 

Δημιουργία ενός ημερολογίου εκδηλώσεων. 

Δημιουργία μιας city card, η οποία θα παρέχει πληροφορίες και εκπτώσεις 
σε διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα. 

Βελτίωση αστικής κινητικότητας και αστικού περιβάλλοντος 

Περαιτέρω ανάπτυξη χαμηλού κόστους αεροπορικών συνδέσεων σε εύρος 
2-4 ωρών. 

Βελτίωση των υποδομών των ξενοδοχείων 1-4 αστέρων. 

Πακέτα City Breaks τα οποία συνδυάζουν τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική. 

Θεματικές διαδρομές (βασισμένες στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη 
θρησκεία, εναλλακτικές διαδρομές για φαγητό, γκράφιτι, νυχτερινή ζωή, 
διαδρομές κρασιού). 

Ευρυζωνικότητα – WIFI στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας στις 
αγορές ενδιαφέροντος (Ευρωπαϊκές χώρες, Ρωσία, Βαλκάνια, Τουρκία, 
Ισραήλ). 

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση στις συνοριακές γραμμές και στα σημεία 
ελέγχου και μετάβασης των τουριστών προς την Ελλάδα 

Ανάδειξη τζαμιών και οθωμανικών μνημείων 

Θεματικές διαδρομές σχεδιασμένες για τους Τούρκους επισκέπτες 

Προετοιμασία προωθητικού υλικού στα Τουρκικά 

Προσαρμογή ξενοδοχειακού προϊόντος / υπηρεσιών (π.χ. το προσωπικό να 
μιλάει τουρκικά) 

Mεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός από τους ενδιαφερόμενους 
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φορείς (CVB, PCO, Δήμος κτλ). 

Ενίσχυση  του CVB Θεσσαλονίκης 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για συνέδρια. 

Σύνδεση του διοργανωτή της εκδήλωσης με τους τοπικούς φορείς που είναι 
αναγκαίοι για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Παροχή πληροφοριών για τα ξενοδοχεία, τους συνεδριακούς χώρους, τα 
εστιατόρια, την διασκέδαση, κ.α. 

Trade activities, fam trips, συμμετοχή σε εκθέσεις, σύναψη συμφωνιών και 
νέες συνεργασίες 

Σχεδιασμός Μarketing plan & Branding του MICE Προϊόντος 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ψηφιακή προβολή 

«ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ» 

Βελτίωση και συντήρηση του  οδικού και δασικού δικτύου στον Όλυμπο 

Δημιουργία ειδικών διαδρομών 

Δημιουργία Μουσείου φυσικής ιστορίας και Παρατηρητηρίου (Πλανητάριο) 
στον Όλυμπο 

Ανάδειξη των τοπίων φυσικού κάλλους με την άσκηση ήπιας μορφής 
τεχνικών παρεμβάσεων (π.χ. εγκατάσταση καθιστικών και λοιπών 
υποδομών αναψυχής ) 

Δημιουργία, συντήρηση, σήμανση σύνδεση  και αξιοποίηση υποδομής (π.χ. 
δασικό χωριό/καταφύγια υποδοχής για επισκέπτες, πίστες, διάδρομοι 
προσγείωσης, κατασκηνώσεις, καταφύγια ανάγκης, διάδρομοι προσγείωσης 
κ.α. ) 

Βελτίωση, επέκταση και ανάδειξη μονοπατιών (ειδικά του ευρωπαϊκού 
μονοπατιού Ε4 και του εθνικού 02) 

Αναβάθμιση ξενοδοχειακού προϊόντος στα παράλια της Πιερίας 

Δημιουργία ήπιας αγροτουριστικής υποδομής στην παρολύμπια περιοχή για 
τη διαμονή των επισκεπτών 

Αναπλάσεις και επεμβάσεις στα οικιστικά σύνολα, ειδικά στους 
παραδοσιακούς οικισμούς, με στόχο την ανάδειξη και  διατήρηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής π.χ. των Παλαιών Πόρων, του Παλαιού 
Παντελεήμονα, της Παλαιάς Σκοτίνας,  της Παλαιάς Βροντού, της Παλαιάς 
Λεπτοκαρυάς, του Λιτόχωρου, του Δίον κτλ. 

Ίδρυση σχολών ορειβασίας, αναρρίχησης, αλεξίπτωτου πλαγιάς κ.α. 

Προώθηση θρησκευτικού τουρισμού μέσω των μοναστηριών και εκκλησιών 
του Ολύμπου (π.χ. Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω,  Ιερά Μονή 
Πέτρας, Ιερός Ναός της Αγίας Κόρης, Ιερά Μονή Κανάλων, Ιερά Μονή Αγίας 
Τριάδος, Ο Άγιος Νικόλαος της Βροντούς,  κ.α. 

Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων γύρω από τον Όλυμπο (π.χ. Δίον, 
Πίμπλεια, Λείβηθρα, Δολίχη, Άζωρος κ.α.) 

Διαφύλαξη και αποκατάσταση των νεροτριβών, των νερόμυλων, 
πετρόστρουγκων, ασβεστοκάμινων κλπ. 

Οργάνωση νέων αθλητικών  γεγονότων, π.χ. να καθιερωθεί ποδηλατικός 
γύρος Ολύμπου 

Κατάρτιση προσωπικού για τις ειδικές μορφές τουρισμού 

Ανάπτυξη και προβολή του brand Όλυμπος 

Δημιουργία ειδικού φορέα προβολής και για την αξιοποίηση του Ολύμπου 
και της παρολύμπιας περιοχής 

Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων, υπηρεσιών και εκδηλώσεων 

Έκδοση τουριστικού οδηγού Ολύμπου 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ενιαίο branding – ενιαία προβολή θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού 

Διαμόρφωση και προσφορά μικτών πακέτων (για παραθαλάσσιο και ορεινό 
τουρισμό) 

Βελτίωση προσπελασιμότητας από τη θάλασσα στο βουνό και αντιστρόφως 

Ενημέρωση παραθαλάσσιων επισκεπτών για τα τουριστικά προϊόντα του 
Ολύμπου 

Δημιουργία ενιαίου δικτύου φορέων, επιχειρήσεων και συλλόγων που 
ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό, την ορειβασία, τα αθλήματα 
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βουνού, τον πολιτισμό κ.α. 

Ανάπτυξη συνεργειών-δικτύων μεταξύ όμοιων ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα 

Διασύνδεση τοπικών προϊόντων με τουρισμό 

«Περιφερειακής 

Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ» 

Βελτίωση και επέκταση των τουριστικών υποδομών, ειδικά των 
εγκαταστάσεων διαμονής 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, 
θρησκευτικός, ιαματικός, περιηγητικός, οικοτουρισμός,  ορεινός, 
γαστρονομικός κ.α.) 

Βελτίωση οδών εναλλακτικών τουριστικών προορισμών 

Ανάπτυξη ήπιων τουριστικών υποδομών στη Λίμνη Κερκίνη 

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου/δημιουργία Μουσείου και Μαρίνας στην 
Αμφίπολη 

Έργα προσβασιμότητας για την από κοινού ανάδειξη του προϊόντος: 
Σπήλαιο Αλιστράτης-Φαράγγι Αγγίτη-Ποταμός Αγγίτης 

Έργα για την αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών της περιοχής (Άγγιστρο-
Σιδηρόκαστρο-Νιγρίτα) 

Τουριστικό θέρετρο στο χιονοδρομικό και στο δάσος Λαϊλιά 

Δημιουργία μοναστηριακής διαδρομής 

Αναστήλωση και αξιοποίηση παλαιού τζαμιού στην πόλη των Σερρών 

Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών 

Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό 

Ένταξη Σερρών στα τουριστικά πακέτα των tour operators 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

«Περιφερειακής 

Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ» 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός, ο 
οικοτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο ιαματικός, ο κυνηγετικός, ο 
εκπαιδευτικός, ο αθλητικός και ο πολιτιστικός τουρισμός 

Βελτίωση προσβασιμότητας τουριστικών προορισμών 

Αναβάθμιση-επέκταση τουριστικών υποδομών διαμονής σε περιοχές 
εναλλακτικού τουρισμού 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προϊόντος στο όρος Πάϊκος (οινοτουρισμός στη 
Γουμένισσα, μοναστηριακή διαδρομή, περιηγητικός-οικολογικός τουρισμός) 
και η η δημιουργία ενός brand name με βάση τα στοιχεία του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος 

Περαιτέρω προώθηση οικοτουρισμού στην οροσειρά των Κρουσίων και στη 
λίμνη Δοϊράνη 

Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας του Κιλκίς 
(δημιουργία φεστιβάλ και εκδηλώσεων) 

Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό 

Ένταξη Κιλκίς στα τουριστικά πακέτα των tour operators 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

« Περιφερειακής 

Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ» 

Βελτίωση ποιότητας υποδομών διαμονής 

Τουριστική προβολή και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Βεργίνας 

Τουριστική προβολή των χιονοδρομικών κέντρων (3-5 Πηγάδια, Σέλι) 

Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό 

Αξιοποίηση της οινικής παράδοσης της Νάουσας (επισκέψιμα οινοποιία, 
διαδρομές κρασιού) 

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός, 
μοναστηριακός τουρισμός, οινολογικός, γαστρονομικός, οικοτουρισμός) 

Προώθηση αστικού (city break) τουρισμού σε Βέροια και Νάουσα 

Κατάρτιση στελεχών σε θέματα χιονοδρομικού τουρισμού 

Δημιουργία ειδικών θεματικών διαδρομών π.χ. αρχαιολογικής (Βεργίνα-
μακεδονικοί τάφοι-σχολή Αριστοτέλη-μουσεία Βέροιας)  θρησκευτικής 
(Βήμα Αποστόλου Παύλου-μοναστήρια και βυζαντινές εκκλησίες), κ.α. 

Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού σε Βέροια και Νάουσα 

Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας της Ημαθίας και από κοινού προώθηση και 
προβολή των υφιστάμενων αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
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θρησκευτικών εκδηλώσεων πέρα από τα τοπικά όρια, προσδίδοντάς τους 
έναν περιφερειακό, εθνικό ακόμα και διεθνή χαρακτήρα (θρησκευτικές 
εκδηλώσεις «Παύλεια», μουσικό φεστιβάλ «Βέροια Εύηχη Πόλη»,  Αγώνας 
δρόμου «Φιλίππειος Δρόμος», «Rally Φίλλιπος», «Γιορτή Κρασιού, 
Τσίπουρου και Μούστου» κ.α.) 

Σηματοδότηση και ανάδειξη πεζοπορικών-περιηγητικών μονοπατιών σε 
Βέρμιο και Πιέρια 

Ένταξη Ημαθίας στα τουριστικά πακέτα των tour operators 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

«Περιφερειακής 

Ενότητας ΠΕΛΛΑΣ» 

Βελτίωση οδικής σύνδεσης με Θεσσαλονίκη (Εγνατία) 

Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου 
Πέλλας, και δημιουργία ολοκληρωμένης αρχαιολογικής διαδρομής 

Βελτίωση και αξιοποίηση τουριστικών υποδομών εναλλακτικού τουρισμού, 
εδικά στις ορεινές, παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές της Πέλλας 

Βελτίωση υποδομών διαμονής στα Λουτρά Πόζαρ και σύνδεση ιαματικού 
τουρισμού Πόζαρ με αξιοθέατα όπως το φαράγγι των Λουτρών, το 
Λαογραφικό-παλαιοντολογικό Μουσείο, το σπηλαιολογικό πάρκο της 
περιοχής και το Μεικτό δάσος Προμάχων – Λυκοστόμου (Μαύρο δάσος) 

Βελτίωση υποδομών χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν (Βόρας) για 
επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

Ανάδειξη και  διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον Άγιο 
Αθανάσιο 

Ανάδειξη και ενοποίηση τουριστικών προορισμών Έδεσσας (π.χ. 
καταρράκτες, μουσείο νερού, μύλοι, αρχαιολογικός Χώρος του Λόγγου, 
παλιά πόλη κ.α.) 

Δημιουργία κοινού Branding για προώθηση και προβολή των ειδικών 
θεματικών τουριστικών διαδρομών (Δρόμοι του Νερού, Δρόμοι του 
Αλέξανδρου, Δρόμοι του Κερασιού, Δρόμοι της Γαστρονομίας του 
Καϊμακτσαλάν) 

Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό 

Ένταξη Πέλλας στα τουριστικά πακέτα των tour operators 

Σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καμπάνιας 

Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 


