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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η παρούσα μελέτη/παρουσίαση περιλαμβάνει στοιχεία
από τις Μελέτες/Εμπειρογνωμοσύνες: «Σχέδιο Δράσης 
για την ανάπτυξη τριών (3) τουριστικών προϊόντων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και «Οδικός 
Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», οι οποίες εκπο-
νήθηκαν για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρ-
μογή δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήρι-
ξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των 

εργαζομένων του τουριστικού τομέα – Περιφερειακά 
Γραφεία ΣΕΤΕ για ̋   στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
των κλαδικών ενώσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΑΞΗΣ: «Ανά-
πτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζο-
μένων του τουριστικού τομέα στις 3 Περιφέρειες Σταδια-
κής Εξόδου» με κωδικό MIS 485417, η οποία χρηματο-
δοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
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3.3. Branding & Δημιουργική Οπτικοποίηση 

Περιεχόμενα Μελέτης
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Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής

9.1 Αξιολόγηση υφιστάμενων ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων10
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Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας

1



Κεντρική Μακεδονία
Περιφερειακές ενότητες 

Πέλλης

Ημαθίας

Κιλκίς

Σερρών

Θεσσαλονίκης

Χαλκιδικής

Πιερίας

Η περιφέρεια διαιρείται σε επτά περιφερειακές ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται γεωγραφικά με τους 
αντίστοιχους νομούς. 

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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2005 

17.243

1.826

1.614 

1.780 

1.574 

1.491 

1.185 

26.714 

2006 

19.205 

1.821 

1.668 

1.892 

1.658 

1.501 

1.184 

28.929 

2007 

20.504 

2.036 

1.882 

2.074 

1.738 

1.647 

1.375 

31.257 

2008* 

21.457 

2.009 

1.968 

2.076 

1.796 

1.759 

1.344 

32.409 

2009* 

21.051 

1.989 

1.894 

2.030 

1.769 

1.800 

1.196 

31.727 

2010* 

19.808 

1.930 

1.886 

1.875 

1.734 

1.729 

1.101 

30.063 

2011* 

18.293 

1.868 

1.810 

1.789 

1.679 

1.649 

1.006 

28.095 

Θεσσαλονίκη

Σέρρες

Πέλλα

Ημαθία

Χαλκιδική

Πιερία

Κιλκίς

Σύνολο

2005 

193.050

26.714

13,8% 

2006 

208.622

28.929

13,9% 

2007 

223.160

31.257 

14,0% 

2008* 

233.198

32.409

13,9% 

2009* 

231.081

31.727

13,7% 

2010* 

222.151

30.063

13,5% 

2011* 

208.532

28.095

13,5% 

Σύνολο Ελλάδος

Κεντρική Μακεδονία

% Περιφ. ΑΕΠ επί συνόλου χώρας

* Προσωρινά στοιχεία

Κεντρική Μακεδονία
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε εκατ. € 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράγει το 13,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας (2011). 



Κεντρική Μακεδονία
Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε €

Σύνολο Ελλάδος

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Πιερία

Πέλλα

Ημαθία

Κιλκίς

Σέρρες

2005

17.403

13.968

15.278

15.023

12.036

11.213

12.470

14.457

9.790

2006

18.748

15.056

16.929

15.642

11.977

11.566

13.193

14.432

9.793

2007

19.991

16.197

17.979

16.211

13.021

13.038

14.406

16.736

10.995

2008*

20.846

16.744

18.740

16.598

13.786

13.643

14.409

16.337

10.904

2009*

20.656

16.382

18.361

16.239

14.022

13.162

14.089

14.572

10.869

2010*

19.918

15.569

17.327

15.879

13.423

13.196

13.049

13.452

10.646

2011*

18.747

14.611

16.145

15.200

12.719

12.659

12.427

12.212

10.360

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Ενδοπεριφερειακά, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει το υψηλότερο κατα κεφαλή ΑΕΠ. 



Κεντρική Μακεδονία
Πρόσβαση

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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E75 (A1) Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης – σύνορα ΠΓΔΜ

E90 (A2) Εγνατία Οδός – Ηγουμενίτσα – Θεσσαλονίκη – σύνορα Τουρκίας

E86 (2) Θεσσαλονίκη (Γέφυρα) – Έδεσσα - Φλώρινα – σύνορα Αλβανίας

E79 (A25) Θεσσαλονίκη – Σέρρες – σύνορα Βουλγαρίας

Υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης 
με την Αθήνα. Από τον Μάιο του 2014 υπάρχει 
σιδηροδρομική σύνδεση με πρωτεύουσες βαλκανικών 
χωρών (Σερβία, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία).

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Λιμένας Θεσσαλονίκης 

Λιμάνι Ηγουμενίτσας



Στρατηγική Σημασία 
του Αεροδρομίου 
Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη διεθνών και εγχώριων αφίξεων

Διεθνείς vs εγχώριων αφίξεων κατά την περίοδο 2009 - 2013

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.500.000

2009

Διεθνείς Αφίξεις

2010 2011 2012 2013

Εγχώριες Αφίξεις

2014

Το ποσοστό των ταξιδιωτών που έρχονται στη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό έχει σταθερή αύξηση από 58% το 2009 σε 
64% το 2014. Όπως φαίνεται, το διάστημα 2009 - 2013 ο αριθμός των ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξάνεται, ενώ οι 
αφίξεις ταξιδιωτών του εσωτερικού μειώνονται και ανακάμπτουν το 2014.

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Διεθνείς αφίξεις 
2009 – 2014

Εγχώριες αφίξεις 
2009 – 2014

1.186.723

1.131.462

1.247.651

1.303.390

1.347.338

1.565.974

2009

2010

2011

2012

2013

2014

854.665

806.364

708.872

674.664

651.996

884.327

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη διεθνών και εγχώριων αφίξεων

Το 2014 καταγράφηκαν επίπεδα ρεκόρ στις αφίξεις. Ο αριθμός των επιβατών διεθνών πτήσεων συνέχισε να αυξάνεται, 
ενώ οι αφίξεις επιβατών εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2009. 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Μηνιαίες διεθνείς αφίξεις

Σημαντικές αυξήσεις στις διεθνείς αφίξεις το 2014, με διψήφιο ποσοστό αύξησης τους περισσότερους μήνες. 
Τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης  καταγράφηκαν τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο.

ΜΗΝΑΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ

2009

56.757

41.077

57.181

95.883

112.416

143.633

174.125

172.539

126.710

91.218

50.995

64.189

1.186.723

2010

58.519

45.945

69.270

77.505

106.858

118.668

166.885

161.724

121.494

88.973

53.520

62.101

1.131.462

2011

56.941

45.931

61.757

89.975

113.792

158.309

185.273

179.949

137.973

90.597

57.632

69.522

1.247.651

2012

60.510

51.072

65.053

96.187

118.771

166.846

205.286

189.780

141.997

89.890

53.470

64.528

1.303.390

2013

52.303

48.335

69.899

85.350

134.392

176.263

201.993

191.359

155.678

98.341

61.053

72.372

1.347.338

2014

61.555

56.578

71.789

115.738

143.974

195.855

239.147

223.675

172.315

123.240

72.092

90.016

1.565.974

2014 /13

18%

17%

3%

36%

7%

11%

18%

17%

11%

25%

18%

24%

16%

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων

Οι αφίξεις εμφανίζουν εποχικότητα, κυρίως λόγω των επιβατών που κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική. Η περίοδος αιχμής 
διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το Φεβρουάριο και Νοέμβριο παρατηρούνται οι λιγότερες διεθνείς αφίξεις.  

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

40.000

90.000

140.000

190.000

240.000

290.000

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 18

2009

2010

2011

2012

2013

2014



Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Μηνιαίες εγχώριες αφίξεις

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι εγχώριες αφίξεις, σημειώνοντας μια μικρή πτώση, βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από 
το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ωστόσο, από τον Απρίλιο και μετά παρατηρείται σημαντική αύξηση.

ΜΗΝΑΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ

2009

57.780

57.474

61.959

69.665

66.877

73.898

82.390

84.201

75.756

72.669

75.614

76.382

854.665

2010

75.216

72.611

76.612

69.484

61.781

61.046

74.839

77.381

67.199

60.819

53.661

55.715

806.364

2011

48.950

47.547

54.765

64.201

63.376

61.544

72.089

78.012

65.519

54.185

47.437

51.247

708.872

2012

45.385

46.626

53.669

62.569

56.001

55.620

64.418

67.446

60.318

56.613

53.012

52.987

674.664

2013

45.415

47.701

51.706

50.375

54.092

53.939

62.836

65.120

61.384

57.869

49.268

52.291

651.996

2014

44.910

46.417

50.239

72.980

68.829

77.740

90.881

92.230

89.878

84.964

80.315

84.944

884.327

2014 /13

-1%

-3%

-3%

45%

27%

44%

45%

42%

46%

47%

63%

62%

36%
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Eποχικότητα εγχώριων αφίξεων

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ο Αύγουστος αποτελεί τον μήνα αιχμής για τα έτη 2009 – 2013.
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
15 κύριες χώρες διεθνών αφίξεων

Κατά την περίοδο 2009 - 2014 σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στις αφίξεις από τη Ρωσία και την Ιταλία, οι οποίες βρίσκονται 
μέσα στις 5 κορυφαίες χώρες, αλλά και από την Τουρκία και το Βέλγιο, οι οποίες κατέχουν την έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα.

ΘΕΣΗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΧΩΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2009

506.037

92.545

118.225

115.921

56.782

2.408

3.833

50.048

6.330

29.546

3.121

59.206

3.210

6.925

917

2010

454.727

99.928

119.388

93.268

88.141

1.973

3.895

40.356

3.676

18.546

3.950

65.243

9.283

5.219

1.509

2011

441.395

137.364

120.763

107.776

129.921

10.517

19.232

29.817

5.535

18.454

5.744

75.061

17.900

11.628

1

2012

444.981

175.197

146.314

100.447

131.134

26.871

24.252

27.092

6.486

7.469

13.419

64.096

28.240

15.290

269

2013

470.119

209.562

132.965

107.773

127.147

39.323

25.654

40.340

8.141

10.207

18.546

14.208

50.480

15.360

175

2014

553.532

191.460

149.115

133.134

124.846

57.190

48.976

37.158

31.474

26.125

24.819

23.719

23.167

22.288

16.590

Μεταβολή
2014 / 09

9,4%

106,9%

26,1%

14,8%

119,9%

2275,0%

1177,7%

-25,8%

397,2%

-11,6%

695,2%

-59,9%

621,7%

221,8%

1709,2%
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη διεθνών αφίξεων: 5 κορυφαίες αγορές

Το 2014 η Γερμανία, ως η κύρια χώρα, παρουσίασε αύξηση των αφίξεων κατά 20% σε σχέση με το 2013, 
ενώ οι αφίξεις από την Ρωσία υποχώρησαν. 
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* Καλύπτει χώρες με περισσότερες από 10.000 αφίξεις ετησίως για το 2014

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Οι χώρες με την μεγαλύτερη % αύξηση στις αφίξεις 

Παρά τη συνολική θετική εικόνα το διάστημα 2009- 2014, οι αγορές της Ουκρανίας, Ιταλίας και Ρωσίας σημειώνουν μείωση 
το 2014 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ΧΩΡΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2009

2.408

917

3.833

3.121

3.210

6.330

6.925

56.782

92.545

8.844

118.225

115.921

14.470

506.037

2010

1.973

1.509

3.895

3.950

9.283

3.676

5.219

88.141

99.928

10.466

119.388

93.268

13.723

454.727

2011

10.517

1

19.232

5.744

17.900

5.535

11.628

129.921

137.364

7.109

120.763

107.776

14.672

441.395

2012

26.871

269

24.252

13.419

28.240

6.486

15.290

131.134

175.197

10.220

146.314

100.447

9.259

444.981

2013

39.323

175

25.654

18.546

50.480

8.141

15.360

127.147

209.562

8.847

132.965

107.773

5.579

470.119

2014

57.190

16.590

48.976

24.819

23.167

31.474

22.288

124.846

191.460

12.487

149.115

133.134

16.372

553.532

2009 /14

2275,0%

1709,2%

1177,7%

695,2%

621,7%

397,2%

221,8%

119,9%

106,9%

41,2%

26,1%

14,8%

13,1%

9,4%

ΜεταβολήΜεταβολή%ΘΕΣΗ
2009 /14

54.782

15.673

45.143

21.698

19.957

25.144

15.363

68.064

98.915

3.643

30.890

17.213

1.902

47.495
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* Καλύπτει χώρες με περισσότερες από 10.000 αφίξεις ετησίως για το 2014

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Οι χώρες με την μεγαλύτερη % μείωση στις αφίξεις

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Oι περισσότερες αγορές (εκτός της Αυστρίας) δείχνουν σημάδια ανάκαμψης την τελευταία χρονιά.

2014

1

2

3

4

5

ΧΩΡΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

2009

48.611

59.206

32.222

50.048

29.546

2010

36.009

65.243

29.436

40.356

18.546

2011

17.328

75.061

34.712

29.817

18.454

2012

12.950

64.096

24.533

27.092

7.469

2013

13.097

14.208

9.472

40.340

10.207

2014

13.260

23.719

13.586

37.158

26.125

2009/14

-72,7%

-59,9%

-57,8%

-25,8%

-11,6%

ΜεταβολήΜεταβολή%ΘΕΣΗ
2009/14

-35.351

-35.487

-18.636

-12.890

-3.421
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εποχικότητα αφίξεων: Γερμανία και Ρωσία

Ο Ιούλιος είναι ο πρώτος μήνας σε προτίμηση για τους Γερμανούς, ενώ οι Ρώσοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη το διάστημα 
Ιουνίου – Σεπτεμβρίου. 

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

22%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Γερμανία Ρωσία
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας



Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εποχικότητα αφίξεων: Κύπρος και Βρετανία

Οι αφίξεις από την Κύπρο δείχνουν κορύφωση τον Αύγουστο, ενώ από τη Βρετανία εκτείνονται σε όλη την περίοδο Μαΐου – 
Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύπρος Βρετανία

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Εποχικότητα αφίξεων: Ιταλία και Τουρκία

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Οι αφίξεις από την Ιταλία δείχνουν κορύφωση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ από την Τουρκία τον Ιούλιο.

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Ιταλία Τουρκία
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Κατάταξη βάσει διεθνών αφίξεων 2014 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Δημοφιλέστερα διεθνή αεροδρόμια

Κυριαρχούν τα αεροδρόμια από τη Γερμανία: 6 γερμανικά αεροδρόμια κατατάσσονται στα 15 δημοφιλέστερα της Θεσσαλονίκης. 

ΘΕΣΗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

MUC, Munich, Γερμανία

DUS, Düsseldorf, Γερμανία

STR, Stuttgart, Γερμανία

PFO, Paphos, Κύπρος

DME, Moscow, Ρωσία

LCA, Larnaca, Κύπρος

FRA, Frankfurt, Γερμανία

LGW, London, Βρετανία

IST, Istanbul, Τουρκία

CIA, Rome, Ιταλία

STN, Essex (London), Βρετανία

CRL, Charleroi , Βέλγιο

SXF, Berlin, Γερμανία

VIE, Vienna, Αυστρία

CGN, Cologne, Γερμάνια

2009

108.573

87.678

95.523

13.288

48.319

104.937

66.861

75.771

1.993

4

1.025

26.155

43.286

33.222

2010

97.051

69.300

92.019

14.979

52.391

104.409

57.351

65.652

3

0

1.334

33.155

38.625

32.763

2011

92.703

69.049

77.279

5.722

75.552

115.041

54.920

67.804

10.144

26.206

18.129

15.436

37.192

29.762

32.897

2012

91.736

63.533

80.600

52.253

79.475

94.061

57.898

59.077

26.296

41.591

26.966

22.633

40.173

27.089

28.779

2013

99.736

76.709

82.205

66.901

83.407

66.064

55.823

54.578

39.240

48.843

29.532

25.494

41.179

40.337

31.328

2014

109.143

101.150

83.063

77.737

75.814

71.378

64.166

58.153

57.174

55.759

53.168

47.037

44.335

37.151

35.999
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Δημοφιλέστερες αεροπορικές εταιρείες

Σταδιακή κυριαρχία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστος. Εντυπωσιακή η ανάπτυξη της Ryanair την τελευταία 
τριετία. 

ΘΕΣΗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Ryanair

Aegean Airlines

easyJet

Germanwings

Air Berlin

Azzurra Air

Turkish Airlines

Elieuro

VIM Airlines

Cyprus Airways

2009

250.878

74.124

57.890

71.332

7.282

47.272

76.644

2010

261.121

100.474

61.730

139.070

17.274

85

47.399

76.406

2011

100.915

277.992

120.764

59.972

122.634

43.019

10.144

37.309

68.413

2012

259.279

281.368

111.916

60.548

88.663

89.181

26.293

17.518

55.548

2013

294.497

316.814

86.556

66.404

74.758

129.786

39.218

37.726

31.890

2014

380.161

337.857

108.609

97.450

80.769

64.996

57.239

45.112

36.077

35.358

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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Κατάταξη βάσει διεθνών αφίξεων 2014 
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Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις 2013*

Αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 
επεξεργασία από GBR Consulting

*Αεροδρόμια με απευθείας πτήσεις
με περισσότερους από 1.000 ταξιδιώτες 
ετησίως
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Αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 
επεξεργασία από GBR Consulting

*Αεροδρόμια με απευθείας πτήσεις
με περισσότερους από 1.000 ταξιδιώτες 
ετησίως

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις 2014*



Νέες συνδέσεις το 2014 *

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Κύριες μεταβολές στις αεροπορικές συνδέσεις

Το 2014 ενισχύονται οι συνδέσεις με την Ολλανδία και την Πολωνία.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

AMS

WMI

PSA

ZRH

GDN

TSE

BCN

BRU

ULY

GME

ODS

RTW

SGC

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Haarlemmermeer, Netherlands

Warsaw, Poland

Pisa, Italy

Zürich, Switzerland

Gdańsk, Poland

Astana, Kazakhstan

El Prat de Llobregat (near Barcelona), Spain

Brussels, Belgium

Ulyanovsk, Russia

Gomel, Belarus

Odessa, Ukraine

Saratov, Russia

Surgut, Russia

Διακοπή συνδέσεων το 2014 *

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

REN

DOK

ARH

IEV

KIV

CEK

LTN

BLQ

BRN

LHR

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Orenburg, Russia

Donetsk, Ukraine

Arkhangelsk, Russia

Kiev, Ukraine

Chişinău, Moldova

Chelyabinsk, Russia

Luton (near London), England, United Kingdom

Bologna, Italy

Bern, Switzerland

London, England, United Kingdom

* Βάσει των αεροδρομίων με απευθείας πτήση
με περισσότερους από 1.000 ταξιδιώτες ετησίως

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, επεξεργασία από GBR Consulting
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Διανυκτερεύσεις Αφίξεις

Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας σημείωσαν σημαντική αύξηση 
από το 2005 μέχρι το 2009. Επίσης παρατηρείται αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής μετά το 2009.
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις



Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Η τουριστική περίοδος είναι έντονα εποχική, με αιχμή τον Αύγουστο, όσον αφορά στις αφίξεις, και τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις.
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Αφίξεις: το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε από 39% το 2005 σε 53% το 2012. 
Διανυκτερεύσεις: το μερίδιο αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε από 58% το 2005 σε 71% το 2012. 
Μέση διάρκεια παραμονής: περίπου 2,4 νύχτες για τους Έλληνες και 4,8 νύχτες για τους αλλοδαπούς τουρίστες.

Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

EΤΟΣ

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΕΛΛΗΝΕΣ 

869.948

1.052.183

1.118.831

1.216.403

1.154.371

1.110.095

989.855

915.478

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

998.519

950.758

839.356

890.648

934.763

821.766

636.015

581.654

Μ.Ο.

1.868.467

2.002.941

1.958.187

2.107.051

2.089.134

1.931.861

1.625.870

1.497.132

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

-6,7%

2,3%

-7,1%

0,9%

8,1%

18,8%

8,6%

Αφίξεις

ΕΛΛΗΝΕΣ 

1.972.636

2.501.961

2.720.021

3.017.853

2.784.419

2.592.905

2.268.246

2.048.586

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

4.772.739

4.631.037

4.084.301

3.979.417

4.349.565

3.957.938

3.328.217

2.782.871

Μ.Ο.

6.745.375

7.132.998

6.804.322

6.997.270

7.133.984

6.550.843

5.596.463

4.831.457

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

-5,4%

4,8%

-2,8%

-1,9%

8,9%

17,1%

15,8%

Διανυκτερεύσεις

ΕΛΛΗΝΕΣ 
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Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες

Οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν την περίοδο 2005 – 2012, ενώ των Ελλήνων, εξαιτίας της 
οικονομικής συγκυρίας, μειώθηκαν από το 2009 και μετά.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Αλλοδαποί Έλληνες
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ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

2005

276.632

215.670

74.776

5.150

2.489

2.984

3.953

581.654

2006

298.934

246.273

74.277

5.483

2.447

3.107

5.494

636.015

2007

433.756

279.300

88.824

4.904

2.469

5.384

7.129

821.766

2008

524.596

282.156

103.928

5.682

2.484

5.956

9.961

934.763

2009

496.660

283.425

88.714

4.847

2.440

4.882

9.680

890.648

2010

451.534

275.414

94.349

4.661

2.461

3.170

7.767

839.356

2011

495.648

336.160

100.751

4.282

2.580

3.298

8.039

950.758

2012

523.844

360.304

96.269

4.433

1.910

3.406

8.353

998.519

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2012 / 05

89,4%

67,1%

28,7%

-13,9%

-23,3%

14,1%

111,3%

71,7%

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

2005

1.969.888

483.553

417.023

9.579

6.998

6.266

7.570

2.900.877

2006

2.442.980

529.360

441.360

12.828

6.214

7.250

8.616

3.448.608

2007

2.986.767

610.725

513.435

10.389

6.331

9.324

13.695

4.150.666

2008

3.265.057

608.252

654.616

10.634

7.860

10.027

22.080

4.578.526

2009

3.007.744

628.473

529.209

8.282

9.495

6.971

17.000

4.207.174

2010

3.110.836

589.662

590.531

9.721

7.583

5.649

13.877

4.327.859

2011

3.495.653

746.983

647.948

9.736

6.706

5.318

13.315

4.925.659

2012

3.589.630

916.847

618.966

9.471

4.886

6.352

14.992

5.161.144

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2012 / 05

82,2%

89,6%

48,4%

-1,1%

-30,2%

1,4%

98,0%

77,9%

Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Διεθνείς αφίξεις και διανυκτερεύσεις

Τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ενώ ακολουθούν οι νομοί Θεσσαλονίκης 
και Πιερίας. Οι υπόλοιποι 4 νομοί συγκεντρώνουν συνολικά λιγότερο από το 2% των αφίξεων της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις στην Ημαθία και ιδιαίτερα στο Κιλκίς μειώθηκαν το 2012 συγκριτικά με το 2005.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές

Από το 2010 οι κύριες διεθνείς αγορές για τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Ρωσία, η Σερβία & Μαυροβούνιο 
και η Γερμανία.  Ακολουθούν οι βαλκανικές χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία. 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

Κατάταξη

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΡΩΣΙΑ

179.960

1

140.166

101.418

93.730

116.380

105.820

73.143

56.947

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

101.724

2

98.635

81.647

60.563

57.444

50.016

35.665

24.772

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

80.673

4

78.828

69.087

85.086

94.446

70.580

50.459

37.00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

101.670

3

113.142

120.752

138.193

156.742

143.246

129.911

128.884

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

79.619

5

75.445

67.151

83.713

95.029

70.414

32.418

25.918

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

67.650

6

73.447

73.504

105.518

110.145

81.500

57.284

75.221

ΠΓΔΜ

39.095

7

39.184

33.698

20.112

13.110

23.470

19.445

15.511

ΚΥΠΡΟΣ

38.325

8

31.034

34.098

30.063

31.129

29.732

23.128

22.747

ΤΟΥΡΚΙΑ

37.229

9

29.568

19.752

14.691

15.314

14.756

17.380

13.026

ΙΤΑΛΙΑ

30.615

10

33.558

26.038

27.179

23.518

25.688

22.561

22.716
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Ξενοδοχεία Κεντρικής Μακεδονίας 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Την 8η θέση καταλαμβάνει το «υπόλοιπο Αφρικής», όπου περιλαμβάνονται οι Λίβυοι που φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της 
Θεσσαλονίκης για την ανάρρωση τους μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους.  Στη θέση 9 είναι η Πολωνία και στη 10 η 
Ουκρανία, βάσει των στοιχείων του 2012.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΡΩΣΙΑ

1.265.534

1

1.011.680

735.478

627.761

759.432

718.903

570.688

385.729

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

708.997

2

692.073

555.497

394.936

409.429

277.402

168.136

108.274

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

373.153

4

376.913

327.590

386.350

444.549

334.150

228.281

172.715

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

647.551

3

799.541

847.982

871.243

1.019.054

1.001.265

1.039.995

933.098

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

286.158

6

261.387

225.469

264.414

282.489

191.160

92.678

68.006

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

335.799

5

386.233

377.819

456.170

493.057

462.479

391.772

400.020

ΠΓΔΜ

183.256

7

180.083

148.269

84.938

52.531

93.986

74.140

59.732

ΚΥΠΡΟΣ

102.793

11

88.614

95.153

84.052

91.007

84.075

67.967

64.645

ΤΟΥΡΚΙΑ

60.972

15

47.272

34.398

25.066

28.481

29.262

31.592

25.027

ΙΤΑΛΙΑ

81.024

14

85.259

66.966

73.580

68.484

67.903

60.072

57.189
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Ξενοδοχεία Μακεδονίας 
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές 

Η μέση διάρκεια παραμονής των Ρώσων σε ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 7 νύχτες. Οι Σέρβοι & Μαυροβούνιοι 
τουρίστες αύξησαν την διάρκεια παραμονής τους από  4,4 νύχτες το 2005 σε 7 νύχτες το 2011 και 2012. Οι Γερμανοί μένουν 
κατά μέσο όρο 6,9 νύχτες.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΡΩΣΙΑ

7,0

7,2

7,3

6,7

6,5

6,8

7,8

6,8

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

7,0

7,0

6,8

6,5

7,1

5,5

4,7

4,4

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

4,6

4,8

4,7

4,5

4,7

4,7

4,5

4,7

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

6,4

7,1

7,0

6,3

6,5

7,0

8,0

7,2

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3,6

3,5

3,4

3,2

3,0

2,7

2,9

2,6

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

5,0

5,3

5,1

4,3

4,5

5,7

6,8

5,3

ΠΓΔΜ

4,7

4,6

4,4

4,2

4,0

4,0

3,8

3,9

ΚΥΠΡΟΣ

2,7

2,9

2,8

2,8

2,9

2,8

2,9

2,8

ΤΟΥΡΚΙΑ

1,6

1,6

1,7

1,7

1,9

2,0

1,8

1,9

ΙΤΑΛΙΑ

2,6

2,5

2,6

2,7

2,9

2,6

2,7

2,5
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Ξενοδοχεία Μακεδονίας 
Εξέλιξη διεθνών αφίξεων και διανυκτερεύσεων

Την περίοδο 2005 – 2012, εξαιρουμένου του 2009, η Ρωσική αγορά ξεπέρασε την Γερμανική σημειώνοντας σημαντική άνοδο. 
Τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις των Γερμανών σε ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας μειώθηκαν μετά το 2009.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

20122011201020092008200720062005 20122011201020092008200720062005
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Ρωσία Γερμανία Βουλγαρία Σερβία &
Μαυροβούνιο

Ρουμανία



Ξενοδοχεία Μακεδονίας 
Διεθνείς αφίξεις ανά μέσο μεταφοράς 2013 

Οι Σέρβοι, Τούρκοι και Βούλγαροι επισκέπτονται την Ελλάδα κυρίως οδικώς. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΧΩΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΣΕΡΒΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΓΔΜ

ΗΠΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

1.907.633

1.315.672

395967,4

1.821.711

703.815

34.843

334.671

26.470

13.275

110.942

 -

460.422

212.466

ΟΔΙΚΩΣ

238.237

29.093

0

2.597

7.793

738.937

0

748.195

587.726

136.471

- 

633

0

ΣΙΔ/ΚΩΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

- 

0

0

ΘΑΛΑΣΣΙΑ

121.676

8.136

3.040

22.025

252.707

57.333

9.883

4.101

90.873

31.461

- 

5.465

0

ΣΥΝΟΛΟ

2.267.546

1.352.901

399.008

1.846.333

964.314

831.113

344.553

778.765

691.874

278.873

- 

466.520

212.466

% ΟΔΙΚΩΣ

11%

2%

0%

0%

1%

89%

0%

96%

85%

49%

- 

0%

0%
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Κεντρική Μακεδονία 
Κύριες διεθνείς αγορές

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Γερμανία

Ρωσία

Κύπρος

Βρετανία

Ιταλία

Τουρκία

Βέλγιο

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σερβία & Μαυροβούνιο

Βουλγαρία

Ρουμανία

ΠΓΔΜ

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ισραήλ

ΗΠΑ
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Οι κύριες αγορές για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι Ευρωπαϊκές (Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Βέλγιο), 
η Τουρκία και τα Βαλκάνια ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



Ανάλυση 
Ξενοδοχειακού Δυναμικού
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας
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Χαλκιδικής

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Αριθμός ξενοδοχείων ανά νομό

Ο νομός Χαλκιδικής έχει τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθεί η Πιερία. 
Οι δύο νομοί μαζί παρουσιάζουν το 77% του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Πηγή: ΞΕΕ



Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Αριθμός δωματίων ξενοδοχείων ανά νομό 

Είναι φανερό ότι όσον αφορά στον αριθμό των δωματίων κυριαρχεί ο νομός Χαλκιδικής. 
Ακολουθούν οι νομοί Πιερίας και Θεσσαλονίκης.
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Πηγή: ΞΕΕ

Σερρών

Κιλκίς

Ημαθίας

Πέλλης

Θεσσαλονίκης

Πιερίας

Χαλκιδικής



Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Αριθμός ξενοδοχείων ανά κατηγορία ξενοδοχείου 

Ο νομός Χαλκιδικής έχει τα περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας (22 μονάδες 5* και 39 μονάδες 4*). 
Οι νομοί Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών δεν έχουν ξενοδοχειακές μονάδες 5*.

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

5*

100%

2005

10

9

19

2013

22

13

3

38

4*

32%

2013

39

20

13

3

1

6

5

87

2005

38

15

6

3

1

2

1

66

3*

47%

2005

85

28

31

10

2

9

8

173

2013

85

39

47

21

8

34

20

254

2*

-9%

2005

192

32

143

13

6

23

9

418

2013

177

30

139

9

5

15

7

382

1*

-5%

2005

200

41

184

1

4

11

4

445

2013

188

36

186

4

8

2

424

ΣΥΝΟΛΟ

6%

2005

525

125

364

27

13

45

22

1.121

2013

511

138

388

33

18

63

34

1.185
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Αριθμός δωματίων ανά κατηγορία ξενοδοχείου 

Τα ξενοδοχεία 2* και 3* έχουν τα περισσότερα δωμάτια το 2013. Συγκρίνοντας το 2013 με το 2005, για την Κεντρική 
Μακεδονία στο σύνολό της, η αύξηση σε δωμάτια ξενοδοχείων ήταν κυρίως στην κατηγορία 5* (+ 135% ή 3.750 δωμάτια 
περίπου) και δευτερευόντως στα 3* (περίπου 700 δωμάτια). Αντίθετα, ο αριθμός δωματίων 4* μειώθηκε κατά την ίδια 
περίοδο κατά 1.150 δωμάτια περίπου.

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

5*

135%

2005

1.516

1.257

2.773

2013

4.247

1.870

403

6.520

4*

-13%

2013

4.658

1.591

1.064

77

50

161

283

7.884

2005

6.487

1.526

840

63

50

64

9

9.039

3*

8%

2005

5.665

1.922

1.216

278

81

221

295

9.678

2013

4.726

2.328

1.460

462

207

764

492

10.439

2*

-8%

2005

5.511

1.300

3.489

271

125

380

310

11.386

2013

4.967

1.079

3.602

235

102

267

167

10.419

1*

2%

2005

3.965

873

3.453

12

44

169

82

8.598

2013

3.985

797

3.680

55

148

95

8.760

ΣΥΝΟΛΟ

6%

2005

23.144

6.878

8.998

624

300

834

696

41.474

2013

22.583

7.665

10.209

774

414

1.340

1.037

44.022

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 49
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Μέσος όρος δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα

Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, όσον αφορά στον αριθμό των δωματίων ανά μονάδα, είναι τα  5*, ακολουθούν τα 4*  και τα 3*. 
Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων 3* και 4*, μειώθηκε το 2013 συγκριτικά με το 2005.

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

Μ.Ο.

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

5*

18%

2005

152

140

146

2013

193

144

134

172

4*

-34%

2013

119

80

82

26

50

27

57

91

2005

171

102

140

21

50

32

9

137

3*

-27%

2005

67

69

39

28

41

25

37

56

2013

56

60

31

22

26

22

25

41

2*

0%

2005

29

41

24

21

21

17

34

27

2013

28

36

26

26

20

18

24

27

1*

7%

2005

20

21

19

12

11

15

21

19

2013

21

22

20

14

19

48

21

Μ.Ο.

0%

2005

44

55

25

23

23

19

32

37

2013

44

56

26

23

23

21

31

37
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια (rooms-to-let) ανά νομό

Αριθμός ενοικιαζόμενων καταλυμάτων 2013 ανά νομό και κατηγορία

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

4Κ

31

7

6

9

1

8

1

63

3Κ

556

85

170

5

1

51

9

877

2Κ

787

163

304

1

1

31

1

1.288

1Κ

608

142

547

1

1.298

ΣΥΝΟΛΟ

1.982

397

1.027

15

3

91

11

3.526

Πηγή: ΕΟΤ

Υπάρχουν περισσότερες μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κεντρική Μακεδονία από ότι ξενοδοχεία, δηλαδή 3.526 
μονάδες έναντι 1.185 ξενοδοχείων.Η πλειοψηφία των ενοικιαζόμενων είναι κατηγορίας 1 και 2 κλειδιών.



Μέσος όρος δωματίων ανά ενοικιαζόμενο δωμάτιο 2013 ανά νομό και κατηγορία

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια (rooms-to-let) ανά νομό

25.000 ενοικιαζόμενα δωμάτια έναντι 44.000 δωματίων σε ξενοδοχεία.

Αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων 2013 ανά νομό και κατηγορία

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

4Κ

7,6

10,4

8,2

7,8

8,0

6,5

8,0

7,9

3Κ

6,8

10,1

10,2

6,2

7,0

6,2

6,9

7,8

2Κ

6,6

8,7

8,5

10,0

6,0

5,2

4,0

7,3

1Κ

5,9

6,3

7,2

3,0

6,5

M.O.

6,5

8,2

8,1

7,4

7,0

5,9

6,7

7,1

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

4Κ

237

73

49

70

8

52

8

497

3Κ

3.801

857

1.738

31

7

318

62

6.814

2Κ

5.188

1.424

2.575

10

6

162

4

9.369

1Κ

3.572

900

3.922

3

8.397

ΣΥΝΟΛΟ

12.798

3.254

8.284

111

21

535

74

25.077
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Πηγή: ΕΟΤ



Ξενοδοχειακό Δυναμικό Κεντρικής Μακεδονίας 
Κάμπινγκ

Το 2013 υπήρχαν 83 κάμπινγκ καταχωρημένα στην Κεντρική Μακεδονία, τα οποία βρίσκονται στους νομούς Χαλκιδικής, 
Πιερίας και Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία του ΙΤΕΠ* δείχνουν ότι ο αριθμός των κάμπινγκ τα τελευταία χρόνια παραμένει 
σταθερός.

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

50

2

35

87

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

4.632

740

2.925

8.297

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

16.420

2.265

10.280

28.965
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*ΙΤΕΠ: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων



Ανάλυση Διεθνώς 
Ανταγωνιστικών 
Προορισμών
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Ανταγωνιστικός προορισμός City Break & MICE 
Boυδαπέστη

2009 2010 2011 2012 2013

1.972Διεθνείς αφίξεις

Διεθνείς διανυκτερεύσεις

Διεθνείς αφίξεις

Διεθνείς διανυκτερεύσεις

Μέση διάρκεια παραμονής

2.167 2.398 2.692 2.867

  4.815 5.216 5.689 6.523 6.913

  2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

  61,1% 62,6% 62,7% 64,6% 65,3% 

52,2% 54,3% 54,6% 57,3% 57,7% 

Μερίδιο αγοράς σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη 
σε σύγκριση με το σύνολό τους στη χώρα της Ουγγαρίας

Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι ένας δημοφιλής προορισμός «City Break» με πλούσιο πολιτισμό & ιστορία, 
γεωθερμικές πηγές και τον ποταμό Δούναβη. 

Επίσης ο συνεδριακός τουρισμός (MICE) είναι καλά εδραιωμένος, το 2013 φιλοξενήθηκαν περισσότερες από 
106 διεθνείς εκδηλώσεις.

Η Βουδαπέστη προσέλκυσε 2,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις αντιπροσωπεύοντας το 65,3% του συνόλου 
των διεθνών αφίξεων σε ξενοδοχεία στην Ουγγαρία. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 6,9 εκατ. διανυκτερεύσεις 
με μέση διάρκεια παραμονής 2,4 νύχτες. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας
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Εκτός από τις 10 κορυφαίες χώρες, κατά την ίδια περίοδο, αύξηση παρατηρήθηκε από την Κορέα (+171%), 
την Τουρκία (+167%), την Ολλανδία (+97%), την Κίνα (+90%) και την Ουκρανία (+86%). Σημειώνεται ότι οι 
συγκεκριμένες χώρες πραγματοποίησαν περισσότερες από 50.000 αφίξεις στην Ουγγαρία το 2013.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας

Ανταγωνιστικός προορισμός City Break & MICE 
Boυδαπέστη
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Οι κύριες αγορές για την Βουδαπέστη είναι η Γερμανία, η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία.

Σημαντική αύξηση (+124) παρατηρείται στις αφίξεις του 2013 από την Ρωσία με σχεδόν 132.000 αφίξεις, 
όταν το 2009 ήταν μόνο 59.000.

Αφίξεις 
10 κορυφαίες αγορές

Γερμανία

Βρετανία

ΗΠΑ

Ιταλία

Ρωσία

Γαλλία

Ισπανία

Πολωνία

Αυστρία

Ρουμανία

2009

211.768

168.224

124.408

128.322

58.940

108.586

105.973

63.238

77.569

90.551

2010

220.278

178.226

147.922

134.894

72.374

106.405

98.987

70.397

72.804

91.516

2011

234.707

193.722

160.710

154.499

86.906

122.260

123.995

81.758

85.584

89.831

2012

252.324

214.901

160.476

186.743

108.470

117.736

133.309

93.017

92.609

95.567

2013

241.929

241.438

191.381

190.190

131.858

121.689

119.033

95.128

91.094

90.939

Δ 2013/09

14,2%

43,5%

53,8%

48,2%

123,7%

12,1%

12,3%

50,4%

17,4%

0,4%
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Πηγή: Statistical Yearbook of Belgrade 2013

Τα κύρια προϊόντα του τουρισμού του Βελιγραδίου είναι το «City Break» και ο συνεδριακός τουρισμός (MICE). 
Σύμφωνα με τον ICCA (2013) διοργανώθηκαν στο  Βελιγράδι 52 συνέδρια. Όσον αφορά στο «City Break» τα  
κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, οι αγορές (shopping), οι εκδηλώσεις, η γαστρονομία 
και η διασκέδαση. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2013 του Τουριστικού Οργανισμού του Βελιγραδίου, οι τουρίστες της πόλης εντυπωσιά-
ζονται από την ευγένεια και την φιλοξενία των κατοίκων, την καλή ατμόσφαιρα και την πλούσια ιστορία της πόλης. 
Οι επισκέπτες αξιολογούν υψηλά τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή, τα πάρκα και τις όχθες του ποταμού. 

Διεθνείς αφίξεις

Διεθνείς διανυκτερεύσεις

Μέση διάρκεια παραμονής

1990

426.109

704.126

1,7

2000

88.477

213.886

2,4

2010

395.408

809.822

2,0

2012

471.299

937.853

2,0

2013

536.937

1.036.275

1,9



Αφίξεις
10 κορυφαίες αγορές

Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Γερμανία

Κροατία

Βοσνία & Ερζεγοβίνη

Ρωσία

Ιταλία

Τουρκία

Ελλάδα

Βουλγαρία

1990

-

-

57.119

-

-

96.634

34.345

15.549

13.597

4.468

2000

-

2.363

3.906

923

14.432

5.387

5.857

706

5.740

4.473

2010

36.695

44.469

25.473

28.994

24.811

13.064

22.531

4.561

15.936

13.997

2012

40.462

40.178

32.060

12.918

24.616

18.473

24.572

13.924

29.376

17.371

2013

40.572

39.892

35.040

32.077

27.607

24.320

24.017

23.934

22.831

21.817

Για το 2013, οι κυριότερες αγορές για το Βελιγράδι είναι οι γειτονικές Βαλκανικές χώρες (Μαυροβούνιο, 
Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία), αλλά και η Γερμανία, η Ρωσία και 
η Ιταλία που κατατάσσονται στην 3η, 6η και 7η θέση αντίστοιχα. 

Οι αμέσως επόμενες χώρες είναι η ΠΓΔΜ, η Βρετανία, η Αυστρία, η Γαλλία η Πολωνία και η Σουηδία. 
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Πηγή: Statistical Yearbook of Belgrade 2013
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Η Τουρκική Ριβιέρα είναι μια περιοχή της νοτιοδυτικής Τουρκίας, 
η οποία περιλαμβάνει τις  επαρχίες της Αττάλειας και της Μούγλα 
και σε μικρότερο βαθμό την Αουντίν και τη νότια Σμύρνη.  
Ο συνδυασμός του κλίματος του  Αιγαίου, των φυσικών 
αξιοθέατων και των πολλών αρχαιολογικών χώρων αποτελούν 
σημαντικό πόλο έλξης. Δύο από τα  Επτά θαύματα του Αρχαίου 
Κόσμου βρίσκονται εδώ: τα ερείπια του Μαυσωλείου της  
Αλικαρνασσού και ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο.

Πολλές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της περιοχής είναι γνωστά 
διεθνώς, όπως η Αλάνια, η Αττάλεια,  το Μπόντρουμ, το Τσεσμέ, 
το Καλκάν, το Κάς, το Κεμέρ, το Κουσάντασι, ο Μαρμαράς, το 
Φέτιγιε.



Ανταγωνιστικός προορισμός Sun and Beach
Τουρκική Ριβιέρα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Αττάλεια

Αουντίν

Σμύρνη

Μούγλα

Σύνολο

2009

8.260.399

615.102

1.056.792

2.820.298

12.752.591

2010

9.246.814

529.722

1.155.830

2.973.886

13.906.252

2011

10.464.425

689.131

1.370.018

3.076.508

15.600.082

2012

10.298.769

592.637

1.368.251

2.986.629

15.246.286

2013

11.120.730

587.253

1.398.459

3.062.689

16.169.131

Δ 2013 / 09

34,6%

-4,5%

32,3%

8,6%

26,8%

ΑΦΙΞΕΙΣ
10 κορυφαίες αγορές 2013

Ρωσία

Γερμανία

Βρετανία

Ολλανδία

Σουηδία

Γαλλία

Βέλγιο

Ουκρανία

Νορβηγία

Πολωνία

ΑΤΤΑΛΕΙΑ

3 335 858

2 831 583

 444 376

 547 220

 379 731

 221 751

 268 454

 385 319

 301 506

 207 093

ΑOYNTIN

  92

 1 710

  455

  289

  125

  592

  131

  86

  44

  51

ΣΜΥΡΝΗ

 33 758

 350 959

 114 192

 81 770

 12 791

 125 161

 66 410

 4 530

 12 215

 26 733

ΜΟΥΓΛΑ

 229 985

 205 110

1 331 522

 274 369

 103 258

 131 940

 120 134

 53 293

 28 860

 99 703

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ

3 599 693

3 389 362

1 890 545

 903 648

 495 905

 479 444

 455 129

 443 228

 342 625

 333 580

Η Τουρκική Ριβιέρα παρουσίασε το 2013 αύξηση στις διεθνείς αφίξεις της τάξεως του 27% σε σύγκριση με το 2009 (16,2 και 12,8 
εκατ. αντίστοιχα). Το 2013 η Ρωσία και η Γερμανία ήταν μακράν οι κύριες αγορές ακολουθούμενες από τη Βρετανία.
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Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού



Στόχευση Αγοράς 
και Ανάλυση των 
Τουριστικών Προϊόντων 
Κεντρικής Μακεδονίας
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Κεντρική Μακεδονία 
Ανάλυση και ιεράρχηση των αγορών στόχων
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Κύριες Αγορές Τμήματα Αγοράς

Μέσω του αεροδρομίου της 
Θεσσαλονίκης η Κεντρική 
Μακεδονία συνδέεται με την 
Ευρώπη και τη Ρωσία. Η 
Γερμανία αποτελεί κύρια χώρα, 
ενώ ακολουθούν η Ρωσία, η 
Αγγλία , η Ιταλία και η Τουρκία. 
Ανερχόμενες αγορές αποτελούν 
το Βέλγιο, και η Ολλανδία. Οι 
βαλκανικές χώρες – και κυρίως η 
Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία, 
αποτελούν σημαντικές αγορές, 
λόγω της ευκολίας πρόσβασης 
(οδική προσέλευση) . 

Δευτερεύουσες Αγορές 

Ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη 
παρουσιάζει η αγορά των ΗΠΑ 
αλλά και του Ισραήλ. Οι Εβραίοι 
επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη 
κυρίως λόγω του εβραϊκού 
πολιτισμού και της εβραϊκής της 
κοινότητας.

Η Κεντρική Μακεδονία προσφέρει 
πλούσια ποικιλία προϊόντων και 
εμπειριών, ικανή να προσελκύσει 
οικογένειες, ζευγάρια, νέους και 
μεγαλύτερους επισκέπτες. 



Κεντρική Μακεδονία 
Μοντέλο Σχεδιασμού Toυριστικών Προϊόντων 
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Κύρια Προϊόντα που προϋποθέτουν 
περαιτέρω ανάπτυξη σε: 

Υποδομές (άυλες, υλικές)
Στρατηγική προϊόντος & αγορών 
Στρατηγική προώθησης

Προϊόντα για μελλοντική 
επιλογή και ανάπτυξη 

Για κάθε κύριο προϊόν : 

Ήλιος και Θάλασσα
City Break 
Πολιτιστικός / Θρησκευτικός τουρισμός 
MICE 

οι δευτερεύουσες & εξειδικευμένες 
κατηγορίες μπορούν να αξιοποιηθούν 
για την διαφοροποίηση και ενίσχυση 
των τουριστικών προϊόντων

Υποστηρικτικές 
Κατηγορίες

Κύρια προϊόντα, άμεσης προτεραιότητας Προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη Nέα προϊόντα

Ήλιος & 
Θάλασσα

City 
Break 

Φύση &
Δραστηριότητες 

Γαστρονομία 

Eυεξία 

Εξειδικευμένες 
Κατηγορίες

Ρομαντικές 
διακοπές 

Γκολφ

Πολυτέλεια/ 
Seafront 

Πολιτιστικός / 
Θρησκευτικός 

ΜΙCE Yachting Κρουαζιέρα Ιατρικός 
Τουρισμός

Εκπαιδευτικός 
Τουρισμός 

Προσβάσιμος
Τουρισμός

Πηγή: McKinsey 



Κεντρική Μακεδονία 
Κύρια Τουριστικά Προϊόντα
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Ήλιος & 
Θάλασσα

Εξωτική 
Χαλκιδική: 
33 γαλάζιες 
σημαίες 
και 550 χλμ 
παραλίες

Όλυμπος: 
Ήλιος, Θάλασσα 
& Βουνό 
77 χλμ παραλίες, 
αμμουδιές στη 
σκιά του μυθικού 
βουνού, 
αυθεντικό χρώμα 

City Break 

Θεσσαλονίκη:
μια νεανική πόλη 
που προσφέρει 
ένα μείγμα 
εμπειριών στο 
πολυπολιτισμικό 
τοπίο της

Πολιτισμικός 
Τουρισμός 

Kύριο προϊόν στην 
Ημαθία, Πέλλα, 
Σέρρες και Κιλκίς, 
που δεν έχουν 
ισχυρή πρόταση 
αξίας στην κατηγο-
ρία Ήλιος και 
Θάλασσα αλλά 
σημαντικό πολιτι-
στικό κεφάλαιο 
(Βεργίνα, Αρχαία 
Πέλλα, Αμφίπολη 
κτλ) 

Αξιοποίηση ως 
επιπρόσθετου στοι-
χείου στο κύριο 
προϊόν Ήλιος και 
Θάλασσα / City 
Break

Θρησκευτικός 
Τουρισμός 

Άγιο Όρος,  
μοναδική 
μοναστική 
κοινότητα 
παγκοσμίως

MICE

Θεσσαλονίκη και 
Χαλκιδική, 
έμφαση στις 
μικρής και 
μεσαίας κλίμακας 
εκδηλώσεις.

Ήλιος & ΘάλασσαΑγορές / Στόχοι 

Κύριες:
Ευρώπη
Βαλκάνια
Τουρκία
Ρωσία

Για Περαιτέρω 
Ανάπτυξη: 
ΗΠΑ
Ισραήλ

Κάθε προϊόν αντλεί στοιχεία από τις δευτερεύουσες κατηγορίες- Φύση και Δραστηριότητες, Γαστρονομία και Ευεξία - για τον 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων προϊόντων/ εμπειριών. Εξειδικευμένες προϊοντικές κατηγορίες όπως η πολυτέλεια και οι ρομαντικές 
διακοπές  μπορούν επίσης να ενισχύσουν το κύριο προϊόν “Ήλιος και Θάλασσα” (Χαλκιδική) και City Break (Θεσσαλονίκη). Το 
Γκολφ ειδικά, αποτελεί μια τέτοια κατηγορία η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το προϊόν ήλιος και Θάλασσα (Χαλκιδική).



Κεντρική Μακεδονία
ΜΙCE
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Θεσσαλονίκη 

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει καλές διεθνείς 
αεροπορικές συνδέσεις, ξενοδοχειακή υποδομή 
και εγκαταστάσεις με δυνατότητα φιλοξενίας 
εκδηλώσεων,  συνεδριακά κέντρα και ελκυστικό 
περιβάλλον για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. 

Χαλκιδική 

Στη Χαλκιδική ο συνδυασμός του αριθμού 
ξενοδοχειακών μονάδων και των ποικίλων και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εμπειριών 
που προσφέρονται στον επισκέπτη συνθέτουν 
ευκαιρία ανάπτυξης «MICE» τουρισμού

Εμπειρίες από τα υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες -  π.χ. η γαστρονομία, η νυχτερινή ζωή, οι παραλίες, οι αρχαιολογικοί 
χώροι, οι εκδηλώσεις κτλ - λειτουργούν συμπληρωματικά, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία του επισκέπτη και 
αυξάνοντας την πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψης. 



Κεντρική Μακεδονία
Τουριστικά Προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη 
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Υachting 

Κρουαζιέρα 

Iατρικός 
Τουρισμός 

Στην Χαλκιδική λειτουργούν 2 μαρίνες με μπλε σημαία: η μαρίνα του  Sani resort με 215 
θέσεις για σκάφη μήκους μέχρι 26 μ και του Porto Carras με 355 θέσεις για σκάφη 
μήκους μέχρι 55 μ. 
Στην Πιερία, στην περιοχή του Πλαταμώνα υπάρχει μαρίνα 90 θέσεων. Τα τελευταία 51 
χρόνια διοργανώνεται η «Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου».

Το λιμάνι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο 

Οι υπηρεσίες υγείας θα μπορούσαν να παρέχονται από δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. 
• Στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική υπάρχουν 9 Γενικά Νοσοκομεία, 4 Ειδικά και 1 στρατιωτικό
• Υπάρχουν 19 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων κάποιες έχουν μονάδες αιμοκά-

θαρσης. Επιπλέον, υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, κέντρα τεχνικής γονιμοποίησης, κέντρα
υποστήριξης και απεξάρτησης εφήβων και νέων, μια μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης κτλ.

Προτείνεται η ανάπτυξη επιπλέον υπηρεσιών όπως φιλοξενίας και μεταφοράς (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές εταιρίες, επιτόπια μετακίνηση), ασφάλισης (ιδιωτικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης) και πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.
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Κεντρική Μακεδονία
Τουριστικά Προϊόντα για μελλοντική ανάπτυξη 

Εκπαιδευτικός 
Τουρισμός 

Προσβάσιμος 
τουρισμός

Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού περιλαμβάνει σχολικές εκδρομές, ανταλλαγή μαθητών, 
ταξίδια μαθητών, την εμπειρία παρακολούθησης μαθημάτων στο εξωτερικό μέσω ενός από τα 

Ο προσβάσιμος τουρισμός αποτελεί μια ευκαιρία καθώς η συγκεκριμένη ομάδα σημειώνει 
υψηλές δαπάνες ανά ταξίδι και μεγάλη διάρκεια παραμονής, ταξιδεύει ανεξαρτήτως 
εποχής και σε μεγάλες ομάδες (με την οικογένεια, φίλους ή / και τους φροντιστές). 
Διαδρομές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη ειδικά για χρήστες 
αναπηρικού αμαξιδίου. 
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10.000 αναζητήσεις κάθε μήνα στο Google Search σχετικά με την Μακεδονία, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα.

Οι περισσότερες αναζητήσεις πραγματοποιούνται από τις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία.

Το όνομα Μακεδονία / Κεντρική Μακεδονία είναι λιγότερο γνωστό στο εξωτερικό. Όσοι το χρησιμοποιούν, 
είτε είναι Έλληνες, είτε ψάχνουν στοιχεία σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:

Από αυτούς το 49% είναι γυναίκες και 51% άνδρες. 

Το 60% των χρηστών είναι ηλικίας 18-34.

To 75% είναι από την Ελλάδα και ακολουθούν οι χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Τουρκία, ΗΠΑ, Βουλγαρία.

Στο Facebook υπάρχουν 250K - 300K ενεργοί χρήστες μηνιαίως



Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό. Τα σημεία δεν 
αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την οποία πραγματοποιούνται οι 
αναζητήσεις, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για τον συγκεκριμένο προορισμό.

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Θεσσαλονίκη
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Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τα έτη 
2004-2014. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά χρόνο, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού 
για τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο του χρόνου. 

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Θεσσαλονίκη

Από το 2004 υπάρχει μείωση των αναζητήσεων κατά 17%

Το 2005 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες αναζητήσεις

Το 2014 υπήρξε αύξηση των αναζητήσεων σε σχέση με το 2013 κατά 12%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τους μήνες 
ενός έτους. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά μήνα, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο των μηνών.

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Ο Ιούλιος διαχρονικά είναι ο μήνας με τις περισσότερες αναζητήσεις

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας με τις λιγότερες αναζητήσεις

Πότε αναζητούν; Κάθε μήνα | Θεσσαλονίκη



Το όνομα Θεσσαλονίκη�
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Ανά φύλο Ηλικία Χώρα

3.500.000

45%55%

Άνδρες Γυναίκες 18-24 25-34 35-44

45-54 55-64 65+

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΗΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

χρήστες του Facebook δείχνουν ενδιαφέρον 
για την Θεσσαλονίκη κάθε μήνα



Το όνομα Χαλκιδική
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό. Τα σημεία δεν 
αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την οποία πραγματοποιούνται οι 
αναζητήσεις ανά χρόνο, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για τον συγκεκριμένο 
προορισμό με την πάροδο του χρόνου. 

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Χαλκιδική
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Το όνομα Χαλκιδική
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τα έτη 
2004-2014. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά χρόνο, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο του χρόνου. 

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Χαλκιδική

Από το 2004 υπάρχει αύξηση των αναζητήσεων κατά 15%

Το 2009 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες αναζητήσεις

Το 2014 υπήρξε αύξηση των αναζητήσεων σε σχέση με το 2013 κατά 9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Το όνομα Χαλκιδική
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τους μήνες 
ενός έτους. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά μήνα, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο των μηνών.

Ο Ιούλιος διαχρονικά είναι ο μήνας με τις περισσότερες αναζητήσεις

Tο τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος παρουσιάζει τις λιγότερες αναζητήσεις

Πότε αναζητούν; Κάθε μήνα | Χαλκιδική

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ



Το όνομα Χαλκιδική
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Ανά φύλο Ηλικία Χώρα

900.000

45%55%

Άνδρες Γυναίκες 18-24 25-34 35-44

45-54 55-64 65+

ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ ΣΕΡΒΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

χρήστες του Facebook δείχνουν ενδιαφέρον 
για τη Χαλκιδική κάθε μήνα



Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τα έτη 
2004-2014. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά χρόνο, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο του χρόνου. 

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Όλυμπος
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Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τα έτη 
2004-2014. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά χρόνο, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο του χρόνου. 

Πότε αναζητούν; 2004 – 2015 | Όλυμπος

Από το 2010 υπάρχει αύξηση των αναζητήσεων κατά 12%

Το 2006 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες αναζητήσεις

Το 2014 υπήρξε αύξηση των αναζητήσεων σε σχέση με το 2013 κατά 6%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Περιφέρεια
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Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Το γράφημα απεικονίζει τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον συγκεκριμένο προορισμό κατά τους μήνες 
ενός έτους. Τα σημεία δεν αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναζητήσεων, αλλά αντανακλούν την ένταση με την 
οποία πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις ανά μήνα, και αντικατοπτρίζουν τη σχέση που έχουν οι αναζητήσεις του κοινού για 
τον συγκεκριμένο προορισμό με την πάροδο των μηνών.

Ο Ιούλιος διαχρονικά είναι ο μήνας με τις περισσότερες αναζητήσεις

Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας με τις λιγότερες αναζητήσεις.

Πότε αναζητούν; Κάθε μήνα | Όλυμπος

ΙΑΝ⁄ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ



Το όνομα Όλυμπος �
Η σημερινή εικόνα στο διαδίκτυο

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 81

Ανά φύλο Ηλικία Χώρα

1.500.000

54%46%

Άνδρες Γυναίκες 18-24 25-34 35-44

45-54 55-64 65+

ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

χρήστες του Facebook δείχνουν ενδιαφέρον 
για τον Όλυμπο κάθε μήνα



Το Brand Κεντρική Μακεδονία
Στρατηγικοί Στόχοι 

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Στόχος να διαμορφωθεί ένα ισχυρό brand με ενιαία εικόνα και ενισχυμένη αναγνωρισιμότητα, που θα έχει την 

δυνατότητα να υποστηρίζει συνέργειες και νέα τουριστικά προϊόντα (στο πρότυπο άλλων γνωστών περιφερειών 

όπως η Τοσκάνη για την Ιταλία, ή η Νότια Γαλλία).



Το Brand Κεντρική Μακεδονία
Στρατηγικοί Στόχοι 

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Δημιουργία συνεργειών μεταξύ των προϊόντων της περιφέρειας

Οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο επικοινωνίας

Δημιουργία νέων προϊόντων με θεματικό προσανατολισμό, που θα αφορούν περισσότερους νομούς 
της περιφέρειας και θα προσελκύουν περισσότερο κοινό, όλο το χρόνο, όπως: 

Wine routes in Central Macedonia
Cultural treasures of Central Macedonia 
Majestic nature of Central Macedonia

Δημιουργία συνεργασιών με άλλες αντίστοιχες περιφέρειες στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Κύρια οφέλη:



Αξιοποίηση του brand 
Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Περιφέρεια
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Αξιοποίηση και Διαμόρφωση

Ενίσχυση και έμφαση, επειδή έχει αξία σε επίπεδο τουριστικού 

Μάρκετινγκ, δίνει ένταση και είναι αξιοποιήσιμο σε επίπεδο καμπάνιας.

Διατήρηση για τη γεωγραφική ενοποίηση των τουριστικών προϊόντων. 

Μείωση του μεγέθους για να δοθεί έμφαση στο όχημα VERY.

Διατήρηση για την προσθήκη κύρους και κάλυψη διοικητικών αναγκών. 

Μείωση του μεγέθους για να δοθεί έμφαση στο Greece.

Ενίσχυση και έμφαση, λόγω αναγκών Εθνικής ομοιομορφίας.

MACEDONIA MACEDONIA

REGION OF CENTRAL MACEDONIA REGION OF CENTRAL MACEDONIA

GREECE



Περιφέρεια
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Αξιοποίηση και Διαμόρφωση

Χρήση ως υπογραφή στις ενέργειες 
προώθησης της Περιφέρειας.



Πλατφόρμα δημιουργικής 
οπτικοποίησης για το brand 
Κεντρική Μακεδονία 

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Περιφέρεια
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Επικοινωνιακή Πλατφόρμα για την Περιφέρεια 
Ανά προορισμό ή θεματική κατηγορία

Η φράση THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA, η οποία θα αποτελεί το βασικό όχημα επικοινωνίας. 

Ο προορισμός (IMATHIA, OLYMPUS, HALKIDIKI κλπ) ή η θεματική κατηγορία (wellness, culture, κλπ).

Το concept  του προϊόντος που θα προβάλλει τα μοναδικά στοιχεία του.

Το Story title,  το οποίο θα περιγράφει με σύντομο τρόπο το προϊόν.

To Body copy, το οποίο θα αναλύει τα μοναδικά στοιχεία του προϊόντος. 

Χώρος για την τοποθέτηση της διοικητικής υπογραφής. Στο κάτω μέρος της εικόνας θα υπάρχει λευκό πλαίσιο 
όπου θα τοποθετούνται στη δεξιά γωνία, το Master Brand Greece και το Regional Brand.

Στην δημιουργική οπτικοποίηση των τουριστικών προϊόντων θα περιλαμβάνεται:



Περιφέρεια
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Πλατφόρμα Δημιουργικής Οπτικοποίησης

Picture

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA STORY TITLE

BODY COPY

BAΣΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DESTINATION OR THEME

CONCEPT

XΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ



Εφαρμογές Δημιουργικής 
Οπτικοποίησης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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Ημαθία

2



Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων

Τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις στην περιοχή της Ημαθίας, σημειώνουν πτώση μετά το 2008, ως αποτέλεσμα της 
ύφεσης στην ελληνική οικονομία και της εξάρτησης του προορισμού από τον εγχώριο τουρισμό.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Η πλειοψηφία των αφίξεων και διανυκτερεύσεων πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία 3*. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου 

Στα ξενοδοχεία της Ημαθίας μένουν κυρίως Έλληνες ενώ δεν παρουσιάζεται σαφής εποχικότητα. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες 

Περίπου το 90% των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία καλύπτεται από Έλληνες. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές

Η Ρουμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία αποτελούν τις κύριες διεθνείς αγορές για την Ημαθία, αλλά με πολύ μικρά μεγέθη.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται στην 9η και 10η θέση αντίστοιχα: οι Ισπανοί έχουν 
μια σχετικά μακρά παραμονή 4,3 νύχτες, ενώ οι Βρετανοί διαμένουν κατά μέσο όρο 2,3 νύχτες στα ξενοδοχεία της Ημαθίας.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Ημαθίας 
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές 

Η μέση διάρκεια παραμονής για τους Έλληνες παραμένει σταθερή την 8ετία 2005 - 2012 με μέσο όρο 2 νύχτες. 
Η ίδια διάρκεια ισχύει και για τους διεθνείς επισκέπτες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ημαθίας
Αριθμός ξενοδοχείων

Στην Ημαθία υπάρχουν 33 ξενοδοχεία 2* - 4*. Τα περισσότερα ξενοδοχεία ανήκουν στην κατηγορία των 3* (21 μονάδες), 
ακολουθούν  τα 2* (9 μονάδες) και τέλος τα 4* (3 μονάδες). Στα ξενοδοχεία 3* υπήρξε αύξηση μεταξύ 2005 - 2013, από τις 
10 μονάδες στις 21.

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 33, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ημαθίας
Αριθμός δωματίων

Όσον αφορά στον αριθμό των δωματίων τα ξενοδοχεία 3* έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. 

Πηγή: ΞΕΕ
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Συνολικός αριθμός δωματίων: 33, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ημαθίας
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Ο μέσος όρος δωματίων το 2012, ανά μονάδα είναι 26 δωμάτια για τα ξενοδοχεία 2* και 4*, ενώ για τα ξενοδοχεία 3* 
είναι 22 δωμάτια την τελευταία 4ετία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του μέσου μεγέθους των ξενοδοχείων 2* το 
2010.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Τουριστικό Προϊόν 
Ημαθίας 
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Moναδικά στοιχεία Ημαθίας 
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας & Μουσείο

Η Βεργίνα είναι πολύ κοντά στις Αιγές, την τοποθεσία της 
αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Με τις ανασκαφές 
του αρχαιολόγου Μανόλη Ανδρόνικου (1976-1980) ήρθαν 
στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου 

Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της Βεργίνας είναι οι Βασιλικοί 
Τάφοι στην αρχαία νεκρόπολη των Αιγών.

Στο μουσείο της Βεργίνας υπάρχουν πολλά εκθέματα, 
αλλά από τα σημαντικότερα και τα πιο γνωστά είναι η χρυσή 
λάρνακα με το μακεδονικό αστέρι που περιείχε τα οστά του 
βασιλιά Φιλίππου Β´ και το χρυσό στεφάνι που βρέθηκε μέσα 
στη λάρνακα μαζί με τα καμένα οστά του Φιλίππου.
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Moναδικά στοιχεία Ημαθίας 
Αρχαιολογικό μουσείο Βέροιας

Το αρχαιολογικό μουσείο της Βέροιας στεγάζεται σε ένα μοντέρ-
νο κτήριο της 10ετίας του 1960. Στον αύλειο χώρο   του   δεσπόζει 
η μαρμάρινη κεφαλή της μέδουσας του 2ου μ.χ. αι., υπερφυσικών 
διαστάσεων. Φιλοξενεί ευρήματα από αρχαιολογικούς χώρους 
του νομού Ημαθίας που χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και 
ρωμαϊκούς χρόνους. Σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου είναι η 
επιγραφή με το "γυμνασιαρχικό" νόμο της Βέροιας (κανονιστικό 
κείμενο της λειτουργίας του γυμνασίου της αρχαίας πόλης). 
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Moναδικά στοιχεία Ημαθίας 
Χιονοδρομικό κέντρο “3-5 Πηγάδια”

Το χιονοδρομικό κέντρο “3-5 Πηγάδια” βρίσκεται στην δυτική 
πλευρά του όρους Βέρμιον σε υψόμετρο 1.430-2.005 μ. Απέχει 17
χλμ. από την πόλη της Νάουσας.

Η άρτια υποδομή του χιονοδρομικού κέντρου προσφέρει σκι και 
ποικίλες άλλες δραστηριότητες (ορειβασία, πεζοπορία, ποδήλα-
το βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς).
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Moναδικά στοιχεία Ημαθίας 
Χιονοδρομικό κέντρο Σελίου
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Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, λειτουργεί από το 1934, 
χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες 
χιονοδρομίας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.530 μ. Απέχει 24 
χιλιόμετρα από τη Βέροια, 20 χιλιόμετρα από τη Νάουσα, 
95 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 74 χιλιόμετρα από τη 
Κοζάνη. Η κύρια πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται μέσω της 
Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Βέροιας Σελίου, ενώ 
η δευτερεύουσα πρόσβαση γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού 
Νάουσας Σελίου. 

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου διαθέτει πολλούς 
και σύγχρονους αναβατήρες για την άνετη και γρήγορη 
εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων, μεγάλη ποικιλία στίβων με 
πίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδρομία, παιδικές χαρές, 
πίστες δρόμων αντοχής με δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών 
αγώνων. Επίσης διαθέτει μονοπάτια (διαδρομές) πορείας 
ορειβασίας. Διασχίζεται από το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4. 



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Ημαθίας 
Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός
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Η Βεργίνα: μια από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα 
στην Ευρώπη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το Μουσείο της Βεργίνας: το πιο ατμοσφαιρικό μουσείο της Ελλάδας.

Η Μιέζα: ιερός χώρος της αρχαίας Μακεδονίας, όπου ο Αριστοτέλης 
δίδαξε τον Αλέξανδρο. 

Το βυζαντινό και το οθωμανικό παρελθόν της Βέροιας.

Το βιομηχανικό παρελθόν της Νάουσας.

Ο γνωστός προσκυνηματικός ναός της Παναγίας Σουμελά και το Βήμα 
του Αποστόλου Παύλου.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Ημαθίας 
Φύση και Δραστηριότητες
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Ένας προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, ξεχωριστός για τα χιονοδρομικά 
του κέντρα (Σέλι και 3-5 Πηγάδια).

Η φυσική ομορφιά βασίζεται στο πανέμορφο βουνό της Ημαθίας, το Βέρμιο και τις 
βορειοανατολικές πλαγιές των Πιερίων Όρεων.

Η περιοχή προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως ορειβατικές διαδρομές  
στο δίκτυο των ορεινών μονοπατιών (διαπερνο ν το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4)
αναβάσεις βουνών, αναρρίχηση, ποδηλασία, αλεξιπτωτισμό και κωπηλασία.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Ημαθίας 
Γαστρονομία και Οινοποιία
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Μεγάλη παράδοση στην οινοπαραγωγή.

Διαδρομή του κρασιού της Νάουσας, η οποία εξελίσσεται στην περιοχή της Ημαθίας 
και στις ανατολικές πλαγιές του Βερμίου.

Moυσείο Αμπέλου και οίνου Νάουσας. 

Επισκέψιμα οινοποιεία (Μπουτάρη στη Στενήμαχο, Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα, 
Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Αργατία στο Ροδοχώρι και Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή).

Φρέσκα, τοπικά προϊόντα και ξεχωριστές παραδοσιακές συνταγές.



Τουριστικό προϊόν Ημαθίας 
Ευκαιρία ανάπτυξης προϊόντος
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Κύριο όχημα η Βεργίνα για το branding του προϊόντος. Με αξιοποίηση της μοναδικότητας του αρχαιολογικού χώρου 
της Βεργίνας, μπορεί να προβληθεί ολοκληρωμένα η περιοχή της Ημαθίας και τα μοναδικά της χαρακτηριστικά. 

Η κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να ενισχύσει την τουριστική ζήτηση για την περιοχή.

Οι ημερήσιες εκδρομές στη Βεργίνα μπορούν να συνδυαστούν με ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα 
– τα οποία περιλαμβάνουν και διαμονή στην Ημαθία – ώστε να αυξηθεί η διάρκεια παραμονής.



Τουριστικό Προϊόν Ημαθίας
Άξονες ανάπτυξης προϊόντος
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Vergina: 
The Royal 
Tombs 
and the 
Ancient City

Naoussa:
the city of wine 

Ski at 
3-5 Pigadia 
and Seli 

Culture
Nature &
Activities

Gastronomy
& Wine

Η Βεργίνα, τα χιονοδρομικά κέντρα αλλά και η οινοποιία της Νάουσας, αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία του προϊόντος της Ημαθίας



Branding & ∆ηµιουργική 
Οπτικοποίηση  
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Τουριστικό Προϊόν Ημαθίας
Αντιληπτική Χαρτογράφηση 

ΗμαθίαMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 122

Βασικό όχημα προβολής 
ο πολιτιστικός πλούτος 
της περιοχής: 
Μέγας Αλέξανδρος 
και Βεργίνα

Πολιτιστικός 
πλούτος (+)

Πολιτιστικός 
πλούτος (–)

Brand positioning: 
The Land of Alexander the Great: 

where history and nature meet 

ΘΕΣ/ΚΗ

ΗΜΑΘΙΑ

ΔΕΛΦΟΙΚΝΩΣΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΛΟΣ

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)



Τουριστικό Προϊόν Ημαθίας
Brand essence
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H γη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, με τους 

αμύθητους θησαυρούς 
της ιστορίας και της φύσης

Βεργίνα, Μέγας Αλέξανδρος: 
ιστορικότητα, παγκόσμιο status, 

κληρονομιά στις επόμενες γενιές 

Επαφή με τη φύση, 
συναρπαστικές εμπειρίες

Οινογνωσία



ΗΜΑΘΙΑ 

Δύο ονόματα με διεθνές κύρος 
και αναγνωρισιμότητα, 
θα αποτελέσουν κύριους οδηγούς
για την ανάδειξη της περιοχής 
ως τουριστικού προορισμού

Τουριστικό Προϊόν Ημαθίας
Brand Unique Value Proposition
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IMATHIA
TREASURED
LAND OF 
ALEXANDER

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



Tales of Glory and Adventure
IMATHIA
TREASURED
LAND OF 
ALEXANDER

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



Tales of Glory and Adventure
The land of Alexander the Great guides you to a 
treasure trove of history, nature and gastronomy 

IMATHIA
TREASURED
LAND OF 
ALEXANDER

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



Tales of Glory and Adventure
The land of Alexander the Great guides you to a 
treasure trove of history, nature and gastronomy 

Το όνομά της είναι άρρηκτα «δεμένο» με έναν από τους πλέον 
εμπνευσμένους ηγέτες όλων των εποχών. Στη γη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, με λαμπρότητα που ταιριάζει μόνο σε τόπους που 
γαλούχησαν προσωπικότητες ξεχωριστές, θαυμάστε και 
απολαύστε: στη Βεργίνα, τα πολύτιμα ευρήματα των τόπων ταφής 
των Μακεδόνων βασιλέων και το ταφικό μνημείο του Βασιλιά 
Φιλίππου Β, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Βέροια τα 
βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία. Στη Νάουσα μοναδικές εμπειρίες 
με «άρωμα» κρασιού μια και η περιοχή φημίζεται για τα 
αμπελουργικά της προϊόντα. Στο Σέλι, στα 3-5 Πηγάδια αλλά και σε 
όλο το φυσικό «πεδίο» της περιοχής, περιπέτεια και αδρεναλίνη: σκι, 
ορειβατικές διαδρομές, αναρριχήσεις, ποδηλασία βουνού και 
πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό 
κυνήγι θησαυρού;

IMATHIA
TREASURED
LAND OF 
ALEXANDER

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA
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Σέρρες

3



Ξενοδοχεία Σερρών 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων

Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν σημαντικά από το 2005 έως το 2009. Συγκρίνοντας τις δυο αυτές χρονιές οι 
αφίξεις αυξήθηκαν κατά 83% ενώ οι διανυκτερεύσεις κατά 60%. Το 2010 σημείωσαν πτώση αλλά ανέκαμψαν πάλι το 2011. 
Το 2012 τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν φτάνοντας τα επίπεδα του 2008.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Διανυκτερεύσεις Αφίξεις

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις



Ξενοδοχεία Σερρών 
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου

Δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι μήνες που να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα σε αφίξεις ή διανυκτερεύσεις, με εξαίρεση 
τον Σεπτέμβριο που υπερτερεί σε διανυκτερεύσεις. Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων είναι κυρίως Έλληνες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Σερρών 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Η πλειοψηφία των τουριστών διαμένει σε ξενοδοχεία 3* και 4*.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
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Ξενοδοχεία Σερρών 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες

Το 89% περίπου των πελατών ξενοδοχείων είναι Έλληνες. Η μέση διάρκεια παραμονής για τους Έλληνες την περίοδο 
2005 – 2012 παρέμεινε σταθερή στις 2 νύχτες. Οι διεθνείς διανυκτερεύσεις σημειώνουν μείωση μετά το 2008. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Σερρών 
Διεθνείς αφίξεις : 10 κορυφαίες αγορές

Η Ρουμανία αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά σε αφίξεις. Aκολουθεί η Βουλγαρία και η Τουρκία, αλλά η τελευταία 
με μεγάλη διαφορά από τις πρώτες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Κατάταξη
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Ξενοδοχεία Σερρών 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΩΣΙΑΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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7η σε σειρά κατάταξης βάσει διανυκτερεύσεων είναι η Βρετανία, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται 
στις 10 κύριες χώρες αφίξεων. 



Ξενοδοχεία Σερρών 
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές

Οι Γερμανοί έχουν διαχρονικά τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Σερρών
Αριθμός ξενοδοχείων

Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων στις Σέρρες αυξήθηκε από τα 22 ξενοδοχεία το 2005 σε 34 το 2013. 
20 ξενοδοχεία από το σύνολο των 34 ανήκουν στην κατηγορία 3*. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία 5* στις Σέρρες. 

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 34, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Σερρών
Αριθμός δωματίων

Ο αριθμός των δωματίων σε ξενοδοχεία 3* παραμένει σταθερός από το 2008, έχοντας το μεγαλύτερο 
μερίδιο, ενώ ακολουθούν τα δωμάτια σε ξενοδοχεία 4*.

Πηγή: ΞΕΕ
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Συνολικός αριθμός δωματίων: 1.037, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
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Μέσος όρος δωματίων ανά κατηγορία, 
2005 - 2013

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Σερρών
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Ο μέσος όρος των δωματίων ξενοδοχείων 4* αυξήθηκε σημαντικά, στοιχείο που δείχνει ότι άνοιξαν μεγαλύτερες ξενοδοχειακές 
μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία 1* , λόγω αναστολής της λειτουργίας μικρών ξενοδοχειακών μονάδων.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Τουριστικό Προϊόν
Σερρών
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Moναδικά στοιχεία Σερρών 
Αμφίπολη & Μουσείο Αμφίπολης

Τύμβος Καστά ή λόφος Καστά ονομάζεται ο κυκλικός λόφος στην 
περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης. Είναι επίσης γνωστός ως ο τάφος της 
Αμφίπολης. Στα μέσα του 1950 και έως την δεκαετία του 1970 είχαν 
γίνει ανασκαφές πάνω στην επιφάνεια του τύμβου.

Ο χώρος άρχισε να ανασκάπτεται περιμετρικά ξανά το 2012 και ανα-
δείχθηκε στο ευρύ κοινό τον Αύγουστο του 2014, το χρονικό σημείο 
όπου έγιναν και οι αποκαλύψεις των πρώτων ευρημάτων στην νότια 
πλευρά του τύμβου όπου και βρίσκεται το ταφικό μνημείο των ανα-
σκαφών που είναι σε εξέλιξη. Ανακαλύφθηκαν τρεις θάλαμοι και συ-
νολικά τέσσερις χώροι συνυπολογίζοντας την είσοδο και σκαλιά προς 
το εσωτερικό του τάφου. Ο μαρμάρινος περίβολος του κυκλικού 
τύμβου έχει περίμετρο 497 μέτρων και η έκτασή του αντιστοιχεί σε 
περίπου 20 στρέμματα, κάτι που τον καθιστά στο σύνολό του ως το 
μεγαλύτερο ταφικό μνημείο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην 
Ελλάδα. Στον τάφο βρέθηκε ο σκελετός του νεκρού, του οποίου η 
ηλικία, το φύλο και ύψος παραμένουν άγνωστα. Μέχρι να ολοκληρω-
θούν οι σχετικές αναλύσεις, δεν έχουν δοθεί τεκμήρια μέχρι στιγμής 
για το ποιό είναι το άτομο που έχει θαφτεί στον τάφο και για ποιόν 
κατασκευάστηκε και οι ανασκαφείς δεν έχουν πάρει επίσημα θέση. 
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Moναδικά στοιχεία Σερρών 
Μουσείο Αμφίπολης

Το Μουσείο στεγάζεται σε ένα νέο κτίριο, που ολοκληρώθηκε το 1995. 
Όλα τα ευρήματα προέρχονται από τη γύρω περιοχή και απεικονίζουν τη 
διαχρονική πορεία της πόλης. Τα ευρήματα που εκτίθενται είναι από:
α) Προϊστορικούς χρόνους
β) Αρχαϊκούς χρόνους (από το λόφο Καστά και από το νεκροταφείο της  
 εποχής του Σιδήρου στην Αμφίπολη). 
γ) Κλασικούς και Ελληνιστικούς χρόνους. 
δ) Ρωμαϊκούς χρόνους 
ε) Παλαιοχριστιανικούς – βυζαντινούς χρόνους. 
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Moναδικά στοιχεία Σερρών 
Λίμνη Κερκίνης & Σπήλαιο Αλιστράτης

Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημι-
ουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Αποτελεί προστατευμένο 
υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες και την 
κοιλάδα Σερρών. Συγκαταλέγεται στους 10 σημαντικότερους υδροβιότο-
πους της Ελλάδας (υγρότοπος Ramsar) και ανήκει στις περιοχές του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000».
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Moναδικά στοιχεία Σερρών 
Σπήλαιο Αλιστράτης

Σύμφωνα με την μυθολογία στο φαράγγι του ποταμού Αγγίτη, που διασχίζει 
την περιοχή Αλιστράτης στη θέση "πετρωτό" εμφανιζόταν η σφίγγα.
Αναφέρεται ότι ο Πλούτωνας ο θεός του Άδη, όταν έκλεψε την Περσεφόνη, 
την οδήγησε στη φυσική διώρυγα (φαράγγι), όπου βρίσκεται η Πύλη του Άδη.

Λόγω του μικρού πάχους των υπερκείμενων στρωμάτων (10-30μ.) οι θερ-
μοκρασίες του σπηλαίου είναι σχετικά υψηλές (15ο -17ο C) και λόγω του 
μειωμένου εξαερισμού η θερμοκρασία αυτή διατηρείται σταθερή. Εκτιμά-
ται πως για να γίνουν 2 χιλιοστά ενός σταλακτίτη χρειάζονται 100 χρόνια! 
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Moναδικά στοιχεία Σερρών 
Χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά

Στη βόρεια πλευρά του Aλή Mπαμπά, μέσα σε δάσος από οξυές και πεύκα, 
σε υψόμετρο 1600μ. βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, δημιούρ-
γημα του Eλληνικού Oρειβατικού Συλλόγου (EOΣ) Σερρών. Aπέχει από την 
πόλη των Σερρών είκοσι επτά (27) χιλ. και ο δρόμος που το συνδέει με την 
πόλη είναι ασφαλτοστρωμένος και εκχιονίζεται καθημερινά, στις περιόδους 
των χιονοπτώσεων. Διαθέτει μια βασική χιονοδρομική πίστα συνολικού 
μήκους χιλίων 1000μ. και πλάτους 60μ. η οποία εξυπηρετείται από ένα συρό-
μενο χιονοδρομικό αναβατήρα, μήκους 850μ.
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Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Σερρών
Πολιτιστικός Τουρισμός
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Παγκόσμιο ενδιαφέρον από τα νέα ευρήματα στην Αμφίπολη

Η μεγαλειώδης Αμφίπολη, 
όπου οι πρόσφατες 
ανασκαφές έφεραν στο 
φως ένα ταφικό μνημείο 
μοναδικών διαστάσεων 
και εντυπωσιακής 
δεξιοτεχνίας.

AΜΦΙΠΟΛΗ



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Σερρών
Φύση & Δραστηριότητες
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Ο υδροβιότοπος της Λίμνης Kερκίνης προσφέρεται για βόλτα με βάρκα, παρατήρηση πτηνών 
και άγριων ζώων, ιππασία κτλ. 

Το χιονοδρομικό Λαίλας, το οποίο βρίσκεται σε εκπληκτική τοποθεσία μέσα σε δάσος.

Το Σπήλαιο Αλιστράτης. 

Πλήθος δραστηριοτήτων: όπως πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, χειμερινά σπορ, οδήγηση 
στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ιππασία και κωπηλασία.
.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Σερρών
Γαστρονομία
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Οι Σέρρες φημίζονται για τα παραδοσιακά προϊόντα που έχουν βάση το βουβάλι (αλλαντικά, γαλακτοκομικά κ.ά.).

Μεγάλη παράδοση και στις γλυκές γεύσεις: το Τουλουμπάκι, ο Ακανές, η Σερραϊκή μπουγάτσα κτλ. 

Εξαιρετικό είναι και το τσίπουρο που παρασκευάζεται σε σύγχρονα αποστακτήρια.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Σερρών
Ευεξία
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Λουτροθεραπεία στις χαλαρωτικές και θεραπευτικές πηγές των Σερρών: 
στα βυζαντινά λουτρά Αγκίστρου, στις ιαματικές πηγές στο Σιδηρόκαστρο και στην Νιγρήτα.



Τουριστικό Προϊόν Σερρών
Άξονες ανάπτυξης προϊόντος
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Amphipolis: 
Ancient wonders 
revealed

A gastronomic 
paradise 

The magic of 
Lake Kerkini 

Culture
Nature &
Activities

Gastronomy
& Wine

Οι νέες ανακαλύψεις της Αμφίπολης, η λίμνη Κερκίνη και η γαστρονομία της περιοχής, αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία 
του προϊόντος των Σερρών



Branding & ∆ηµιουργική 
Οπτικοποίηση  
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Τουριστικό Προϊόν Σερρών
Αντιληπτική Χαρτογράφηση
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Βασικό όχημα προβολής 
ο πολιτιστικός πλούτος 
με την Αμφίπολη αλλά 
και η μοναδική φυσική 
κληρονομιά της περιοχής

Πολιτιστικός 
πλούτος (+)

Πολιτιστικός 
πλούτος (–)

Brand positioning: 
Archaeological �nds of the Amphipolis 

tomb coupled with Serres’ natural 
wonders and delicious cuisine

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

ΘΕΣ/ΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΔΕΛΦΟΙΚΝΩΣΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΛΟΣ

ΗΜΑΘΙΑ



Τουριστικό Προϊόν Σερρών
Brand Essence
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Ο κρυφός πλούτος 
της Μακεδονίας

Ανακάλυψη των νέων πολύτιμων 
ευρημάτων της Αμφίπολης

Δράση και αναζωογόνηση 
στη φύση

Αυθεντικότητα 

Παράδοση 



ΣΕΡΡΕΣ 

Όνομα με μεγάλη δημοσιότητα, 
ειδικά ως προς την αποκάλυψη 
της ταυτότητας των κρυμμένων 
θησαυρών. Η Αμφίπολη αλλά 
και η Λίμνη Κερκίνη θα 
αποτελέσουν κύριους οδηγούς 
για την ανάδειξη της περιοχής 
ως τουριστικού προορισμού.

Τουριστικό Προϊόν Σερρών
Brand Unique Value Proposition
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SERRES
BEAUTY
UNEARTHED

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



SERRES
BEAUTY
UNEARTHED

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The secret of Amphipolis and 
a kaleidoscope of pleasures



SERRES
BEAUTY
UNEARTHED

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The secret of Amphipolis and 
a kaleidoscope of pleasures

and the awe-inspiring discoveries of Amphipolis 



SERRES
BEAUTY
UNEARTHED

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The secret of Amphipolis and 
a kaleidoscope of pleasures

and the awe-inspiring discoveries of Amphipolis 

Σέρρες, ένας τόπος μικρός και τόσο μεγάλος. Στη γωνιά αυτή της 
Κεντρικής Μακεδονίας, το μεγαλείο θα το βρείτε παντού: στα 
σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της Αμφίπολης, τα επιβλητικά 
σπήλαια, τους ειδυλλιακούς υδροβιότοπους, την εκλεκτή 
γαστριμαργική παράδοση. 

Η πόλη της Αμφίπολης θα σας συστήσει σημαντικά αρχαιολογικά, 
παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία και θα σας σαγηνεύσει με 
τα μυστικά που εξακολουθούν να μένουν κρυμμένα καλά στον 
διάσημο Τύμβο Καστά. Η Λίμνη Κερκίνη, θα σας αιφνιδιάσει με την 
απόκοσμη ομορφιά της. Το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιάς, 
περιτριγυρισμένο από πυκνό δάσος με οξιές και πεύκα, θα σας 
χαρίσει σπάνιες στιγμές αδρεναλίνης. Η ποικιλόμορφη σερραϊκή 
φύση θα σας μυήσει στη μαγεία της πεζοπορίας, της ποδηλασίας 
βουνού, της ιππασίας – ενώ οι θεραπευτικές πηγές της θα σας 
προσφέρουν γνήσια χαλάρωση. Και η τοπική γαστρονομία θα σας 
ανταμείψει: απολαύστε πολύτιμες τοπικές σπεσιαλιτέ με προϊόντα 
από βουβαλίσιο κρέας σε ρόλο πρωταγωνιστή, δοκιμάστε 
παραδοσιακά σερραϊκά γλυκά, και αφήστε το ντόπιο τσίπουρο να 
σας ταξιδέψει στη μαγεία της αυθεντικής ελληνικής ψυχής.



Πέλλα

4
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Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις, 2005 - 2012

Ξενοδοχεία Πέλλας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων

Μετά το 2006 τόσο οι αφίξεις όσο και διανυκτερεύσεις παρουσίασαν ιδιαίτερη αύξηση με αποκορύφωμα το 2009 
που έφτασαν στο 48% και 59% αντίστοιχα. Μετά το 2009 όμως η τάση είναι πτωτική, με εξαίρεση το 2011.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πέλλας
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου

Η τουριστική ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο από Έλληνες. O Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Δεκέμβριος 
προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πέλλας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Τα ξενοδοχεία 3* προσελκύουν το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά την περίοδο 2007 – 2012. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πέλλας
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες

Οι Έλληνες καλύπτουν περισσότερο από το 92% των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στην Πέλλα. Η μέση διάρκεια 
παραμονής τους κατά την περίοδο 2005 -2012 είναι 1,9 νύχτες. Ο διεθνής τουρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πέλλας
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές

Από τις διεθνείς αγορές οι σημαντικότερες είναι η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Τουρκία.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

2012

Κατάταξη

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΠΟΛΩΝΙΑ

522

1

668

620

2.270

2.363

1.941

36

24

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

468

2

267

315

430

338

366

160

148

ΤΟΥΡΚΙΑ

250

4

184

192

189

216

133

320

197

ΙΤΑΛΙΑ

322

3

256

268

216

367

349

410

296

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

193

5

205

246

266

272

324

348

406

ΚΥΠΡΟΣ

163

6

133

148

81

114

97

52

54

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

144

7

131

157

143

128

160

58

41

ΓΑΛΛΙΑ

142

8

137

125

117

124

131

147

118

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

136

9

117

104

80

177

135

119

192

ΑΛΒΑΝΙΑ

123

10

173

98

116

210

267

150

167
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Ξενοδοχεία Πέλλας
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

2012

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΠΟΛΩΝΙΑ

884

1

784

869

2.337

2.414

1.966

130

139

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

871

2

379

520

518

403

547

496

230

ΤΟΥΡΚΙΑ

329

7

300

331

257

440

370

458

411

ΙΤΑΛΙΑ

615

3

541

590

471

1.217

998

1.305

679

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

395

6

351

445

439

619

778

940

1.007

ΚΥΠΡΟΣ

484

5

391

482

172

266

256

104

89

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

487

4

372

386

455

245

255

106

92

ΓΑΛΛΙΑ

211

8

185

199

176

322

203

240

186
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198

11

163

156

113

357

236

153

281

ΑΛΒΑΝΙΑ

204

9

219

157

212

411

360

234

209
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Οι κορυφαίες 3 χώρες σε διανυκτερεύσεις ακολουθούν τις αντίστοιχες των αφίξεων. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στη 10η θέση 
με 202 διανυκτερεύσεις το 2012 και μέση διάρκεια παραμονής 3 νύχτες.



Ξενοδοχεία Πέλλας
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΠΟΛΩΝΙΑ

1,7

1,2

1,4

1,0

1,0

1,0

3,6

5,8

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1,9

1,4

1,7

1,2

1,2

1,5

3,1

1,6

ΤΟΥΡΚΙΑ

1,3

1,6

1,7

1,4

2,0

2,8

1,4

2,1

ΙΤΑΛΙΑ

1,9

2,1

2,2

2,2

3,3

2,9

3,2

2,3

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2,0

1,7

1,8

1,7

2,3

2,4

2,7

2,5

ΚΥΠΡΟΣ

3,0

2,9

3,3

2,1

2,3

2,6

2,0

1,6

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

3,4

2,8

2,5

3,2

1,9

1,6

1,8

2,2

ΓΑΛΛΙΑ

1,5

1,4

1,6

1,5

2,6

1,5

1,6

1,6

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1,5

1,4

1,5

1,4

2,0

1,7

1,3

1,5

ΑΛΒΑΝΙΑ

1,7

1,3

1,6

1,8

2,0

1,3

1,6

1,3
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Την ίδια περίοδο, οι Ιταλοί, οι Κύπριοι και οι Ρουμάνοι δείχνουν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής.



Ξενοδοχειακό δυναμικό Πέλλας
Αριθμός ξενοδοχείων

Ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων αυξήθηκε από 45 μονάδες το 2005 σε 63 το 2013. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα 
ξενοδοχεία 3*, από 9 ξενοδοχεία το 2005 αυξήθηκαν σε 34 το 2013. Μείωση παρουσίασαν τα ξενοδοχεία των κατηγοριών 1* και 2*.

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 63, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό δυναμικό Πέλλας
Αριθμός δωματίων

Το διάστημα 2005 – 2013 λόγω της αύξησης του αριθμού των ξενοδοχείων 3* και 4* αυξήθηκε και ο αριθμός δωματίων. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο σε δωμάτια κατέχουν τα ξενοδοχεία 3*, με 57% του συνολικού αριθμού των δωματίων.

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός δωματίων: 1.340 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
2005 - 2013
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Μέσος όρος δωματίων ανά κατηγορία, 
2005 - 2013

Ξενοδοχειακό δυναμικό Πέλλας
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Τα ξενοδοχεία 4* έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό δωματίων ανά μονάδα και ακολουθούν τα 3*. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Τουριστικό Προϊόν 
Πέλλας 
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Μοναδικά στοιχεία Πέλλας 
Αρχαιολογικός χώρος Πέλλας & Μουσείο

Η κωμόπολη της Αρχαίας Πέλλας, ήταν από το 410 π.Χ. 
η πρωτεύουσα και Ιερή πόλη της ευρύτερης γεωγραφικής 
και ιστορικής περιοχής της Μακεδονίας.

Το Μουσείο της Πέλλας βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υπώρειες του 
λόφου του ανακτόρου, στο βορειοανατολικό τμήμα του επισκέψιμου 
αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση γειτνίαση με το σύγχρονο οικισμό 
ανατολικά. Αποτελεί τη φυσική κατάληξη του επισκέπτη του 
αρχαιολογικού χώρου. Έτσι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 
ανασυνθέσει τα αρχαιολογικά στοιχεία που του παρείχαν τα μνημεία 
κατά την περιήγησή του και να κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της 
καθημερινής, αλλά και της δημόσιας ζωής της μακεδονικής 
πρωτεύουσας. 
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Moναδικά στοιχεία Πέλλας 
Άγιος Αθανάσιος

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ορεινό χωριό σε πολύ μικρή απόσταση 
από τα σύνορα Ελλάδας - ΠΓΔΜ. Είναι χτισμένος σε υψόμετρο 
1.200 μέτρων στις πλαγιές του όρους Καϊμακτσαλάν. Το 1992 
χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός οικισμός.
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Moναδικά στοιχεία Πέλλας 
Χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν 

Το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν είναι εξοπλισμένο με 
εξαιρετικές υποδομές. Διαθέτει 6 αναβατήρες (1 εναέριος & 5 
συρόμενοι) και 13 πίστες (4 μέτριας δυσκολίας, 7 εύκολες & 2 πολύ 
εύκολες), ενώ το συνολικό μήκος τους φτάνει τα 15 χλμ. Μάλιστα, στο 
Καϊμακτσαλάν βρίσκεται ο ψηλότερος αναβατήρας στην Ελλάδα σε 
υψόμετρο 2.480μ. 

Οι πίστες του είναι από τις μεγαλύτερες σε μήκος στη χώρα μας και 
ικανοποιούν όλα τα γούστα των χιονοδρόμων, κυρίως όμως 
φημίζονται για το μεγάλο πλάτος τους και τις ήπιες κλίσεις τους. Στα 
highlights του χιονοδρομικού συγκαταλέγεται η ειδικά διαμορφωμένη 
πίστα Snowboard ή Fun Park, έκτασης 4 στρεμμάτων.
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Moναδικά στοιχεία Πέλλας 
Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας

Τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρακίου) βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χμ. 
βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες 
του όρους Καϊμακτσαλάν. Οι ιαματικές πηγές Λουτρών Λουτρακίου αναβλύ-
ζουν σε υψόμετρο 360 -390 μ. Δημιουργούνται από το νερό της βροχής που 
εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο βάθος, όπου θερμαίνεται, ανε-
βαίνει ψηλότερα και εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά.
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Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Πέλλας
Πολιτιστικός Τουρισμός
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Πέλλα: οι πολύτιμοι αρχαίοι θησαυροί της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη των μακεδονικών πόλεων, 
η αρχαία Πέλλα, ανακαλύφθηκε σε μια γη που ακόμα και σήμερα κρύβει θησαυρούς. 
Ο κάμπος είναι διάσπαρτος με τύμβους Μακεδόνων και απομεινάρια αρχαίων οικισμών. 

Άγιος Αθανάσιος: Εξαιρετικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής και πλακόστρωτα καλντερίμια



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Πέλλας
Φύση και Δραστηριότητες 
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Καϊμακτσαλάν: ένα από τα πλέον υπερσύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, στα 2.480 μέτρα.

Οι καταρράκτες της Έδεσσας.

Ποικιλία δραστηριοτήτων: Σκι στο χιονοδρομικό, πεζοπορία στο κατάφυτο φαράγγι του Ράμνο Μπορ, πεζοπορία 
στο Μαύρο Δάσος με τις πελώριες οξιές, βαρκάδα στη Λίμνη του Άγρα, εξερεύνηση του εντυπωσιακού Σπήλαιου 
των Λουτρών. 



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Πέλλας
Eυεξία 
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Λουτρά Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ): «θερμή» ευεργεσία της φύσης.

Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37°C, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τις 
πηγές σε υψόμετρο 360 -390 μ., όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους.

Η σύγχρονη λουτρόπολη, με οργανωμένες εγκαταστάσεις αρμονικά δεμένες με ένα μοναδικό 
περιβάλλον, με αιωνόβια δέντρα, απόκρημνες πλαγιές και θεόρατους βράχους. 

Ολιστική ευεξία και χαλάρωση.



Τουριστικό Προϊόν Πέλλας
Άξονες ανάπτυξης προϊόντος
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Pella of Ancient 
Macedonia &
Traditional Villages

Impressive 
mountains and 
the highest ski 
resort in Greece 

Pozar 
Τhermal Baths 

Culture Wellness
Nature &
Activities

Τα λουτρά Πόζαρ, το Καϊμακτσαλάν καθώς και ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής, 
αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία του προϊόντος της Πέλλας



Branding & ∆ηµιουργική 
Οπτικοποίηση  
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Τουριστικό Προϊόν Πέλλας
Αντιληπτική Χαρτογράφηση
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Βασικό όχημα προβολής 
ο φυσικός πλούτος της 
περιοχής και η υπόσχεση 
ευ ζην / well being

Brand positioning:
Alpine beauty & inner balance 

in northernmost Greece

Πολιτιστικός 
πλούτος (+)

Πολιτιστικός 
πλούτος (–)

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

ΣΕΡΡΕΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΠΕΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΡΟΔΟΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ



Τουριστικό Προϊόν Πέλλας
Brand Essence
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Η γη της 
φυσικής ευεξίας 

και αναζωογόνησης

Ολιστική ευεξία
Αυθεντικότητα

Ευ ζην 



ΠΕΛΛΑ 

Η ενέργεια και αναζωογονητική 
δύναμη του βουνού και του 
νερού - λουτρά Πόζαρ και 
Καϊμακτσαλάν - ως κύριοι 
οδηγοί στην ανάδειξη της 
περιοχής ως τουριστικού 
προορισμού.

Τουριστικό Προϊόν Πέλλας
Brand Unique Value Proposition
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PELLA
GREEK ALPINE 
FAIRYLAND

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



PELLA
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FAIRYLAND

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Discover the key to true wellbeing 



PELLA
GREEK ALPINE 
FAIRYLAND

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Discover the key to true wellbeing 
Alpine beauty, virgin natural landscapes and rich 
cultural traditions 



PELLA
GREEK ALPINE 
FAIRYLAND

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Discover the key to true wellbeing 
Alpine beauty, virgin natural landscapes and rich 
cultural traditions 

Τη φήμη της συνοδεύουν παμπάλαιοι θρύλοι - την ομορφιά της, 
χρώματα «βγαλμένα» απευθείας από την παραμυθένια μακεδονίτικη 
φύση. Ανάμεσά τους, το λευκό σε ρόλο πρωταγωνιστή: καθισμένο στις 
επιβλητικότερες κορυφές του όρους Καϊμακτσαλάν, έχει εξέχουσα 
θέση στον καμβά της αλπικής ομορφιάς του τόπου. Αλλά και το 
στοιχείο του νερού, στα λουτρά Πόζαρ, στο φυσικό σπα με 
οργανωμένες εγκαταστάσεις για ολιστική ευεξία. Το τοπίο γνήσια 
σαγηνευτικό και η εμπειρία πλήρως αναζωογονητική: εντυπωσιακοί 
καταρράκτες, κατάφυτα φαράγγια, πυκνά δάση, λίμνες και σπήλαια 
εκατομμυρίων ετών. Αλλά και γραφικοί παραδοσιακοί οικισμοί, 
δραστηριότητες στη φύση, υπερσύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα. 
Ιστορία, πολιτισμός, παραδόσεις, φύση, φροντίδα, χαλάρωση, τα 
μυστικά δηλαδή της αληθινά καλής ζωής. 



Κιλκίς

5
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Ξενοδοχεία Κιλκίς 
Εξέλιξη Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων

Το 2009, συγκριτικά με το 2008 και τα προηγούμενα έτη, σημαντική αύξηση υπήρξε τόσο στις αφίξεις όσο και στις 
διανυκτερεύσεις. Οι αφίξεις συνέχισαν να αυξάνονται τα έτη 2010 και 2011 όμως μειώθηκε η διάρκεια παραμονής. Το 2012 
υπήρξε ταυτόχρονη μείωση αφίξεων και διανυκτερεύσεων.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις, 2005 - 2012
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Ξενοδοχεία Κιλκίς
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου

Οι καλοκαιρινοί μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβρης είναι οι δημοφιλέστεροι μήνες επίσκεψης στο Κιλκίς με κορυφαίο 
τον Αύγουστο. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
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Ξενοδοχεία Κιλκίς
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Μέχρι το 2008 οι τουρίστες έμεναν κυρίως σε ξενοδοχεία 2*. Μετά το 2009, παρατηρείται αύξηση στα ξενοδοχεία 3*. 
Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 5* δεν υπάρχουν στο Νομό, ενώ για το ένα ξενοδοχείο 4* δεν δημοσιεύονται στοιχεία.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

3* 2* 1*



Ξενοδοχεία Κιλκίς 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες 
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Το 2012 το 83% των αφίξεων και το 78% των διανυκτερεύσεων προέρχεται από Έλληνες. Η μέση διάρκεια παραμονής 
των Ελλήνων μειώθηκε από 2,8 διανυκτερεύσεις το 2005 σε 1,8 το 2012.
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Κιλκίς 
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές
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Οι Γερμανοί και οι Τούρκοι είναι οι κύριες διεθνείς αγορές όσον αφορά στις αφίξεις στο Κιλκίς, ενώ ακολουθούν η Σερβία & 
Μαυροβούνιο και η Ρουμανία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθμός αλλοδαπών επισκεπτών είναι εξαιρετικά περιορισμένος. 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

Κατάταξη

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

240

1

271

277

354

310

282

291

328

ΤΟΥΡΚΙΑ

202

2

133

221

212

131

109

251

370

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

145

4

258

130

155

155

192

73

105

ΙΤΑΛΙΑ

131

5

208

246

251

212

229

200

222

ΣΟΥΗΔΙΑ

80

6

179

40

66

24

60

11

28

ΑΛΒΑΝΙΑ

76

7

106

62

46

111

69

36

38

ΠΟΛΩΝΙΑ

76

8

76

107

115

181

225

205

103

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

74

9

124

122

159

118

170

179

134

ΚΥΠΡΟΣ

66

10

127

243

136

163

181

197

88

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

164

3

175

183

100

124

106

61

103
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Ξενοδοχεία Κιλκίς 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις οι θέσεις 3 και 9, ανήκουν στη Βρετανία και Γαλλία αντίστοιχα.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

674

1

876

1.041

2.150

1.112

936

640

945

ΤΟΥΡΚΙΑ

260

6

309

434

640

374

332

393

523

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

271

4

251

292

166

205

219

70

324

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

234

8

453

207

249

369

299

158

307

ΙΤΑΛΙΑ

600

2

789

1.090

1.961

1.110

736

737

1.013

ΣΟΥΗΔΙΑ

246

7

477

71

142

73

95

18

70

ΑΛΒΑΝΙΑ

200

10

189

107

163

443

275

126

115

ΠΟΛΩΝΙΑ

186

11

139

243

199

241

343

269

147

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

184

12

213

436

285

275

378

358

247

ΚΥΠΡΟΣ

270

5

392

1.496

1.157

498

552

453

391
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Ξενοδοχεία Κιλκίς 
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές

Στην 8ετία οι Ιταλοί έχουν το μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στην περιοχή.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2,8

3,2

3,8

6,1

3,6

3,3

2,2

2,9

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

1,7

1,4

1,6

1,7

1,7

2,1

1,1

3,1

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1,6

1,8

1,6

1,6

2,4

1,6

2,2

2,9

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2,5

1,7
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Ξενοδοχειακό δυναμικό Κιλκίς 
Αριθμός ξενοδοχείων

Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων αυξήθηκε από 13 μονάδες το 2005 σε 18 το 2013. Τα ξενοδοχεία 3* είχαν
τη μεγαλύτερη αύξηση από 2 μονάδες το 2005 σε 8 το 2013. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία 5* στο Κιλκίς.
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Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 18, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό δυναμικό Κιλκίς 
Αριθμός δωματίων

Όπως αναφέρθηκε υπήρξε σημαντική αύξηση των ξενοδοχείων 3* μετά το 2006. Το 50% των δωματίων ανήκουν 
στα ξενοδοχεία 3*.
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Συνολικός αριθμός δωματίων: 414,
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Πηγή: ΞΕΕ.

102

0

50

100

150

200

250

50 60 70 80 90 01 11 21 31

4* 3* 2* 1*



Ξενοδοχειακό δυναμικό Κιλκίς 
Δωμάτια ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Με την επέκταση των ξενοδοχείων 3*, μειώθηκε ο μέσος όρος δωματίων ανά μονάδα από 41 δωμάτια σε 26.
Η δυναμικότητα του μοναδικού 4* ξενοδοχείου του Κιλκίς είναι 50 δωμάτια. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Τουριστικό Προϊόν 
Κιλκίς
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Moναδικά στοιχεία Kιλκίς 
Σπήλαιο Κιλκίς
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Το σπήλαιο Κιλκίς βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου
Αγίου Γεωργίου, έχει έκταση άνω των χιλίων τετραγωνικών 
μέτρων, είναι διώροφο και έχει συνολικό μήκος εξερευνημένων 
διαδρομών τριακοσίων μέτρων. Διαθέτει σπανιότατο
διάκοσμο από κοραλλιογενές υλικό και πλήθος σταλακτιτών, 
σταλαγμιτών. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε γύρω στο 1925.



Moναδικά στοιχεία Kιλκίς 
Αρχαιολογικό Μουσείο
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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς περιλαμβάνει τρεις αίθουσες. 
Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα προϊστορικής περιόδου, 
ενώ υπάρχει και μια μικρή συλλογή από χάλκινα κοσμήματα της 
πρώιμης εποχής Σιδήρου. Στην επόμενη αίθουσα υπάρχουν 
ανασκαφικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο του 
νεκροταφείου της εποχής του Σιδήρου του Παλιού Γυναικόκαστρου.
Η τρίτη αίθουσα περιλαμβάνει ευρήματα των ιστορικών χρόνων 
όπως γλυπτά, αγγεία, κοσμήματα και άλλα καθημερινά αντικείμενα.



Moναδικά στοιχεία Kιλκίς 
Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων
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Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (Β.Β.Κ.Κ.) είναι ένας
από τους νεώτερους κήπους της Ευρώπης. Βρίσκεται μέσα σε 
φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου της οροσειράςτων 
Κρουσσίων με πλούσια χλωρίδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 
1.072 φυτικά taxa (είδη και υποείδη). Ο χώρος ανήκει σε μια
ζώνη προστατευόμενων περιοχών βάσει διεθνών συμβάσεων
(Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους, περιοχές υπό ένταξη
στο Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000).

Σκοπός ανάπτυξης του βαλκανικού βοτανικού κήπου είναι
μεταξύ άλλων και η προστασία φυσικών οικοσυστημάτων
που περιλαμβάνουν τις πέντε βασικές ζώνες βλάστησης
της Ελλάδας. Στον βαλκανικό βοτανικό κήπο δημιουργήθηκαν 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη, την ταξινόμηση
και μελέτη φυτών που υπάρχουν μόνο στα Βαλκάνια. Ακόμη 
σημαντική είναι και η καλλιέργεια διαφόρων ειδών αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών της βαλκανικής χλωρίδας.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Κιλκίς
Πολιτιστικός Τουρισμός
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Το αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς.

Ο αρχαιολογικός χώρος Κολχίδας.

Η παραδοσιακή Γουμένισσα, κτισμένη στους πρόποδες του Πάικου.

Το φεστιβάλ κουκλοθέατρου στο Κιλκίς.



Κατηγορίες τουριστικού προϊόντος Κιλκίς
Φύση και Δραστηριότητες
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Ο Bαλκανικός Bοτανικός Kήπος στα Kρούσια: ένα ζωντανό μουσείο όπου βρίσκονται 
όλα τα ενδημικά φυτά των Bαλκανίων μέσα σε λιβάδια, καταρράκτες, ρυάκια και 
διαμορφωμένα μονοπάτια.

Η Πικρολίμνη, μια έκταση 4500 στρεμμάτων που φημίζεται για τις θειούχες λάσπες 
της που είναι πλούσιες σε νιτρικά άλατα. Στη λίμνη λειτουργεί και Πηλοθεραπευτήριο.

Η λίμνη της Δοϊράνης και τα Χίλια δένδρα, μία από τις ομορφότερες λίμνες
του ελληνικού Βορρά.

Το Σκρα και οι καταρράκτες του.

Το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου, ένα από τα πιο αξιόλογα στην Ελλάδα. 



Τουριστικό Προϊόν Κιλκίς
Άξονες ανάπτυξης προϊόντος
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Τraditional villages 
with unique charm 

Lakes, forests caves 
and a botanical 
garden

Nature &
Activities

Culture &
Tradition

Ο πλούτος του φυσικού τοπίου με τον Βοτανικό κήπο αλλά και τα παραδοσιακά χωριά, 
αποτελούν τα ισχυρά στοιχεία του προϊόντος του Κιλκίς
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Τουριστικό Προϊόν Κιλκίς
Αντιληπτική Χαρτογράφηση 
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Βασικό όχημα προβολής 
ο φυσικός πλούτος της 
περιοχής και δη ο 
Bαλκανικός Bοτανικός 
Kήπος στα Kρούσια 

Brand positioning: 
An unspoiled gem 
for nature lovers 

and outdoor enthusiasts

Πολιτιστικός 
πλούτος (+)

Πολιτιστικός 
πλούτος (–)

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

ΣΕΡΡΕΣ

ΗΜΑΘΙΑ

ΠΕΛΛΑ

ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΡΟΔΟΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ



Τουριστικό Προϊόν Κιλκίς
Brand Essence
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Δημιουργικότητα 
της φύσης 

και του ανθρώπου

Ανεπιτήδευτη και εντυπωσιακή φυσική ομορφιά 
αλλά και το ζωντανό μουσείο της φύσης 

στα Κρούσια 

Παράδοση και αυθεντικότητα

Εκλεκτά τοπικά προϊόντα



ΚΙΛΚΙΣ

O Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος 
στα Κρούσια αλλά και το 
πλούσιο φυσικό τοπίο ως κύριοι 
οδηγοί στην ανάδειξη της 
περιοχής ως τουριστικού 
προορισμού.

Τουριστικό Προϊόν Κιλκίς
Brand Unique Value Proposition
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KILKIS
GARDEN 
OF LIFE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Some places don’t just live in our 
minds or our hearts... but in our genes
Discover a region where nature and tradition 
are everyday life

Όταν η ανεπιτήδευτη φυσική ομορφιά συνάντησε την πλούσια 
μακεδονική παράδοση, γεννήθηκε μια διαφορετική εκδοχή του 
Κήπου της Εδέμ. Με κύριους πρωταγωνιστές εντυπωσιακά σπήλαια, 
ορμητικούς καταρράκτες, γαλήνιες λίμνες και σπάνια βλάστηση, το 
Κιλκίς αποκαλύπτει υπομονετικά, ένα-ένα, τα μυστικά της 
μοναδικότητάς του. Από τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο στα Κρούσια, 
όπου θα ανακαλύψετε όλα τα ενδημικά φυτά των Βαλκανίων 
κρυμμένα σε λιβάδια, ρυάκια και ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια, 
και το ονειρικό τοπίο της λίμνης Δοϊράνης, μέχρι τους καταρράκτες 
του Σκρα και το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου, η δημιουργικότητα της 
φύσης θα σας παρασύρει σε μια ατέλειωτη γιορτή των αισθήσεων. Κι 
έπειτα, τη σκυτάλη παίρνει η ιστορία, η παράδοση, ο σύγχρονος 
πολιτισμός: μουσεία με σπάνιους αρχαιολογικούς θησαυρούς στις 
προθήκες τους, παραδοσιακοί οικισμοί με ξεχωριστή αρχιτεκτονική 
και ενδιαφέρουσες παραδόσεις, εκλεκτά τοπικά προϊόντα και φυσικά 
το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας θα σας 
πείσουν ότι αυτός ο τόπος έχει σίγουρα τον τρόπο να σας μυήσει στη 
γοητεία του. 
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Πιερία

6



Ξενοδοχεία Πιερίας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων
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Η Πιερία παρουσίασε μεγάλη αύξηση στην τουριστική της ζήτηση κατά την περίοδο 2005 – 2008, η οποία σταθεροποιήθηκε 
στη συνέχεια. Τα έτη 2011 και 2012, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται σημαντική πτώση.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου
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Η τουριστική κίνηση σημειώνεται κυρίως μεταξύ Μαίου και Σεπτεμβρίου. Αυτή τη χρονική περίοδο καταγράφεται σχεδόν 
το 80% των αφίξεων και 87% των διανυκτερεύσεων. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Οι κατηγορίες ξενοδοχείων, 2* και 3*, προσελκύουν περισσότερες αφίξεις. Αυτό ισχύει και για τις διανυκτερεύσεις, αλλά
οι διαφορές δεν είναι τόσο εμφανείς.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες

Την περίοδο 2005 – 2012 το μεγαλύτερο ποσοστό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων (54% και 70% αντίστοιχα) 
πραγματοποιείται από αλλοδαπούς.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Πιερίας 
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές
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Η Σερβία/ Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είναι οι κύριες διεθνείς αγορές της Πιερίας. 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Πιερίας 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές

Η Σερβία / Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είναι οι κορυφαίες αγορές όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις,
ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η Γερμανία. 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 
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ΠΓΔΜ
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7
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7.215
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99.646

2

112.743

106.449

119.611

152.693

115.333

79.313

82.348
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57.617

5
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50.749
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44.340
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54.958

43.785

29.807
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62.765

4

74.783

62.899

54.732

54.822

44.715

66.380

52.678
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19.203

9

13.480

14.197

14.955

27.978

14.121

7.492

6.649

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

11.907

10

12.548

14.942

13.804

9.166

20.323

19.726

25.925

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

126.402

1

144.487

120.187

99.362

131.034

77.390

67.621

50.138
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3
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Διάρκεια παραμονής
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Την περίοδο 2005 - 2012 η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών από τη Σερβία / Μαυροβούνιο ήταν 7 νύχτες,
των Ρουμάνων 5,2 νύχτες και των Γερμανών 9,1 νύχτες.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Eλλάδα Ρουμανία Πολωνία Σερβία & 
Μαυροβούνιο

Γερμανία Ουγγαρία
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Κύριες διεθνείς αγορές
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Σερβία &
Μαυροβούνιο

Γερμανία Ουγγαρία Ρουμανία Πολωνία

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Το 2008 αποτελεί το έτος με τις περισσότερες αφίξεις από τις 5 δημοφιλέστερες διεθνείς αγορές. Σταθερή ανάπτυξη,
το διάστημα 2005-2012, παρουσιάζουν οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις από τη Σερβία / Μαυροβούνιο. 
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Σερβία & Μαυροβούνιο

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Σχεδόν 50% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιείται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αν συνυπολογιστούν και οι μήνες 
Ιούνιος και Σεπτέμβριος, το ποσοστό αυτό φθάνει το 85% του συνόλου των διανυκτερεύσεών.

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
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Ξενοδοχεία Πιερίας 
Διάρκεια παραμονής: Σερβία & Μαυροβούνιο

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Τους μήνες αιχμής, Ιούλιο και Αύγουστο, η μέση διάρκεια παραμονής είναι 7,8 νύχτες. Εξίσου υψηλή παραμένει τους μήνες 
Ιούνιο και Σεπτέμβριο ενώ τους υπόλοιπους είναι αισθητά χαμηλότερη.
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Διάρκεια παραμονής
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Ρουμανία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μήνας των Ρουμάνων. Το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου καλύπτει το 90% 
των διανυκτερεύσεων τους.
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Διάρκεια παραμονής: Ρουμανία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Οι Ρουμάνοι παρουσιάζουν μέση διάρκεια παραμονής 5,9 νύχτες τον Αύγουστο. Παρόμοια είναι η διάρκεια παραμονής και 
τους άλλους θερινούς μήνες ενώ τους υπόλοιπους κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Διάρκεια παραμονής
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Γερμανία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Οι Γερμανοί επισκέπτονται την Πιερία την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου. 
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Διάρκεια παραμονής: Γερμανία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Την περίοδο Ιουνίου– Σεπτέμβριου η μέση διάρκεια παραμονής είναι 9,7 νύχτες.

Διάρκεια παραμονής
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Ξενοδοχεία Πιερίας 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Πολωνία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Οι Πολωνοί τουρίστες φαίνεται να προτιμούν την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου (ιδίως τις αρχές Ιουνίου).
Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις αιχμή σημειώνεται τον Ιούλιο, με εξαίρεση το 2010.
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Διάρκεια παραμονής: Πολωνία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Την περίοδο Ιουνίου– Σεπτέμβριου, η μέση διάρκεια παραμονής είναι 7,3 νύχτες.

Διάρκεια παραμονής
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Ξενοδοχεία Πιερίας 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Ουγγαρία

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Οι Ούγγροι προτιμούν να ταξιδεύουν στην Πιερία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
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Ξενοδοχεία Πιερίας
Διάρκεια παραμονής: Ουγγαρία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Τον Ιούλιο η μέση διάρκεια παραμονής είναι 7,2 νύχτες ενώ τον Αύγουστο αυξάνεται σημαντικά και φθάνει τις 10,2 νύχτες.

Διάρκεια παραμονής
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Ιεράρχηση αγορών στόχων Πιερίας 
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Ανάλυση του 
Ξενοδοχειακού 
Δυναμικού Πιερίας 

ΠιερίαMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 233



Ξενοδοχειακό Δυναμικό Πιερίας 
Αριθμός ξενοδοχείων
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Ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων στην Πιερία αυξήθηκε από 365 ξενοδοχεία το 2005 σε 388 το 2013. ‘Εως το 2006 δεν 
υπήρχαν ξενοδοχεία 5*, ενώ το 2013 δημιουργήθηκαν 3 μονάδες. Το μεγαλύτερο μερίδιο παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία 1* με 
186 μονάδες.

Σύνολο 388 ξενοδοχεία ανά κατηγορία
για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Πηγή: ΞΕΕ.
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Όσον αφορά στον αριθμό δωματίων τα ξενοδοχεία 1* έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά
τα ξενοδοχεία 2*. Το μερίδιο των ξενοδοχείων 3* - 5* για το 2013 είναι 29%. 

Σύνολο 10.209 δωμάτια ανά κατηγορία
για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
2005-2013

Πηγή: ΞΕΕ.

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Πιερίας 
Αριθμός δωματίων
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Πιερίας 
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία (σε αριθμό δωματίων) είναι τα ξενοδοχεία 5* ενώ ακολουθούν τα 4* - τα οποία όμως 
παρουσιάζουν μείωση μεγέθους μετά το 2006.

5* 4* 3* 2* 1*

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Τουριστικό Προϊόν 
Πιερίας 
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Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Παραλίες
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Μοναδικές ακτογραμμές 70χλμ με ποικιλία προσφερόμενων 
υπηρεσιών, υποδομών και προορισμών
• Βόρεια Πιερία: Μεθώνη, 'Αη Γιάννης, Μακρύγιαλος, Πύδνα,

Αλυκή Κίτρους
• Κεντρική Πιερία: Κορινός, Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή
• Νότια Πιερία: Βαρικό, Γρίτσα, Πλάκα Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυά,

Παραλία Σκοτίνας, Παραλία Παντελεήμονα, Πλαταμώνας,
Νέοι Πόροι



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Όλυμπος
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Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και ξακουστό 
ανά την υφήλιο, καθώς στην κορυφή του (Μύτικας-2.918 μ.), 
κατά τους αρχαίους Έλληνες, κατοικούσαν οι Δώδεκα  
«Ολύμπιοι» Θεοί. Το 1938, ανακηρύχτηκε, ως ο πρώτος Εθνικός 
Δρυμός της Ελλάδας.
Οργανωμένα ορεινά καταφύγια με ποικίλες ορειβατικές και 
αναρριχητικές διαδρομές βρίσκονται στην διάθεση των 
επισκεπτών που θέλουν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του. 



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Αρχαιολογικός χώρος Δίον & Μουσείο
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Στους πρόποδες του Ολύμπου και μόλις 5 χλμ. από τις πιερικές 
ακτές βρίσκεται το αρχαίο Δίον, η ιερή πόλη των Μακεδόνων
σε μια περιοχή κατάφυτη, που κατακλύζεται από νερά.
Από τα ανασκαφικά ευρήματα προκύπτει ότι το Δίον καλύπτει
μια χωρίς διακοπή ζωή 1000 χρόνων. Από τον 5ο αι. π.Χ. μέχρι

στο Δίον μαζεύονταν οι Μακεδόνες, για να τιμήσουν σε τακτά 
διαστήματα με θυσίες και αναθήματα τους Ολύμπιους θεούς.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Δίου,
σε απόσταση 500 μέτρα από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. 
Το πρώτο Μουσείο στο Δίον κτίστηκε το 1931 ενώ το 1983 
ανεγέρθηκε το σύγχρονο κτήριο, το οποίο φιλοξενεί τα ευρήματα 
των ανασκαφών. Τα εκθέματα είναι οργανωμένα σε ενότητες 
αντίστοιχες με το χώρο ανεύρεσής τους (δημόσια κτήρια, αστικό 
κέντρο, ιερά, νεκροταφεία κ.α.). Στον όροφο εκτίθενται επίσης 
ενδεικτικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην αρχαία Πύδνα
και άλλες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Πιερία.
Στο Μουσείο λειτουργεί εκπαιδευτική έκθεση με θέμα
«η καθημερινή ζωή στο αρχαίο Δίον». Σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα γίνονται προβολές οπτικοακουστικού υλικού σχετικό
με το αρχαίο Δίον και τον Όλυμπο. 



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Κάστρο Πλαταμώνα
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Το Κάστρο του Πλαταμώνα, είναι κάστρο - πόλη της 
μεσοβυζαντινής περιόδου (10ος μ.Χ. αιώνας), κτισμένο στις 
νοτιανατολικές υπώρειες του Ολύμπου, σε θέση στρατηγική 
που ελέγχει τον δρόμο Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Νότιας 
Ελλάδας. Τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενεί το φεστιβάλ 
Ολύμπου.



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Παλαιός Παντελεήμονας
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Ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι χτισμένος σε υψόμετρο 440 μ.
στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, είναι χαρακτηρισμένος 
παραδοσιακός οικισμός καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα 
δείγματα παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στην 
βόρεια Ελλάδα. Ο οικισμός κατάφερε να διατηρήσει το τοπικό
του χρώμα καθώς είχε σχεδόν ερημώσει από την δεκαετία του 
1950, όταν οι κάτοικοι του μετακόμιζαν μαζικά στον μεγαλύτερο 
οικισμό του Νέου Παντελεήμονα. Την δεκαετία του 1980 όμως 
μεταστράφηκε η κατάσταση, καθώς αναπαλαιώθηκε ο οικισμός. 



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Παλαιά Σκοτίνα
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Η Σκοτίνα ως περιοχή συνδυάζει τον Όλυμπο με τις ακτές του 
Θερμαϊκού και του Αιγαίου. Η παραλία της προσελκύει πολλούς
επισκέπτες και παραθεριστές, τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στην Άνω ή Παλιά Σκοτίνα, πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν 
αναπαλαιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έχει διατηρηθεί
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στο χωριό βρίσκονται και
οι αξιόλογες μεταβυζαντινές εκκλησίες του Χριστού,
της Θεοτόκου και άλλες. 



Moναδικά στοιχεία Πιερίας 
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου
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Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου το συναντάμε στη 
βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων Ορέων, στη θέση
"Παπά Χωράφι", και σε υψόμετρο 1.450μ. Βρίσκεται σε μια 
προνομιακή τοποθεσία με καταπληκτική θέα προς τον Όλυμπο 
και τον Αλιάκμονα.

Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου περιλαμβάνουν 
10 πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και με 
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ώστε να ικανοποιούνται τόσο
οι έμπειροι και απαιτητικοί χιονοδρόμοι, όσο και οι αρχάριοι
που πρωτοδοκιμάζουν τις δυνατότητές τους στο δημοφιλέστερο 
χειμερινό σπορ. Επίσης, λειτουργεί μια πίστα για snowboard και 
μια για έλκηθρα. Το συνολικό μήκος που έχουν οι πίστες και
το δίκτυο των χιονοδιαδρόμων που τις συνδέει μεταξύ τους, 
ξεπερνάει τα 12.000 μ.
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Όλυμπος
Ενδιαφέρον στο Facebook

Επικρατεί με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες αναζητήσεις. Ο Όλυμπος είναι μια κυρίαρχη λέξη / brand στο Facebook 
με 1 ½ εκ. άτομα να δείχνουν ότι έχουν ενδιαφέρον για αυτό. 

Τα brand names Dion and Platamon δεν παρουσιάζουν αποτελέσματα 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Katerini

Pieria

Litochoro

Dion

Platamon

Olympus

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

100k - 150k
Ενεργοί μηνιαίως χρήστες 

25k - 30k
Ενεργοί μηνιαίως χρήστες 

20k - 25k
Ενεργοί μηνιαίως χρήστες 

No Data

No Data

1m - 1.5m
Ενεργοί μηνιαίως χρήστες 
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Όλυμπος
Αναφορές στο Twitter

Το όνομα Olympus επικρατεί με τεράστια διαφορά στις αναφορές Twitter.

Τweets που έγιναν μόνο κατά το διάστημα 
των τελευταίων 30 ημερών για τα παραπάνω brands 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Katerini

Pieria

Litochoro

Dion

Platamon

Olympus

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ

138

682

42

30

26

1.4k

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 7 ΗΜΕΡΕΣ

36

121

0

10

11

320



Όλυμπος
Aποτελέσματα αναζητήσεων στο Google
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Με αντίστοιχα αποτελέσματα στις άλλες λέξεις λίγες εκατοντάδες χιλιάδες.

128.000.000 

αποτελέσματα αναζήτησης 
με keyword Olympus



Όλυμπος
Λέξεις - κλειδιά

ΠιερίαMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 248

city of olympus greek mythology

mount of olympus

mount olympus

mount olympus 12 gods

mount olympus 12 greek gods

mount olympus 12 olympians

mount olympus ancient greece

mount olympus ancient greece map

mount olympus and greek mythology

mount olympus athens

mount olympus attractions

mount olympus camping

mount olympus climb

mount olympus facts

mount olympus facts and history

mount olympus gods

mount olympus greece

mount olympus greece hike

mount olympus greece map

mount olympus greek gods

mount olympus greek gods lived

mount olympus greek history

mount olympus greek mythology

mount olympus greek mythology deÿnition

mount olympus greek mythology facts

mount olympus greek mythology information

mount olympus greek mythology location

mount olympus greek mythology pictures

mount olympus greek mythology story

mount olympus hotel

mount olympus in ancient greece

mount olympus in greece

mount olympus in greek mythology

mount olympus in greek myths

mount olympus in mythology

mount olympus location

mount olympus map

mount olympus mythology

mount olympus myths

mount olympus national geographic

mount olympus national monument

mount olympus national park

mount olympus national park greece

mt olympus

olympus apartments

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ



Όλυμπος 
Ευκαιρία ανάπτυξης προϊόντος 
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Αξιοποίηση της στρατηγικής αξίας της ονομασίας του Ολύμπου. 
Παγκοσμίως γνωστό brand.
Μοναδικότητα & Διαφοροποίηση.

Ανάδειξη του μοναδικού συνδυασμού βουνού και θάλασσας.

Αξιοποίηση της υψηλής ικανοποίησης των επισκεπτών 
Τα ξενοδοχεία 1 – 3 αστέρων στην Πιερία έχουν εξαιρετική βαθμολογία, υψηλότερη από τα ξενοδοχεία 5* 
της Χαλκιδικής.

πηγή: Review Pro



Olympus: Sea and Mountain
Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων 
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Kύριο Προϊόν

Υπο-προϊοντα

Olympus
Sun, Beach & Mountain 
(Μοναδικές παραλίες, Χαλάρωση δίπλα στο κύμα & Όλυμπος, Το βουνό των Θεών)

Olympus Culture 
(Αρχαιολογικοί χώροι, 
η ιερή πόλη των 
αρχαίων Μακεδόνων)

Αγορές Στόχοι
Κύριες: Γερμανία,  Σερβία,  Ρουμανία,  Ουγγαρία 
Για Περαιτέρω Ανάπτυξη: Ρωσία, Βρετανία, Βέλγιο

Τμήματα αγοράς
Νεολαία, Ζευγάρια, Οικογένειες

Olympus Nature 
& Activities 
(Υψηλότερη κορυφή Ελλάδας, 
Ορειβατικές διαδρομές, 
Μοναδικό οικοσύστημα 
και Εθνικός δρυμός)

Olympus Authentic
& Welcoming 
(Μακεδονική αρχιτεκτονική-
Αυθεντικό χρώμα, 
Παραδοσιακές γεύσεις 
και τοπικά προϊόντα)



Olympus: Sea and Mountain
Στόχευση αγορών 
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Kύριες Αγορές: Γερμανία, Σερβία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα της Πιερίας στις βαλκανικές χώρες, η Πιερία αποτελεί έναν ελκυστικό 
Sun and Beach προορισμό για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, οι Σέρβοι, Βούλγαροι, 
Ρουμάνοι, Πολωνοί και Ούγγροι δίνουν έμφαση στη σχέση ποιότητας-τιμής - κάτι που ταιριάζει με το 
ξενοδοχειακό προϊόν (κυρίως 2*-3*) της Πιερίας. 

Η Πιερία μπορεί να προσεγγίσει και τα υπόλοιπα κοινά που επισκέπτονται τη Κεντρική Μακεδονία για Sun 
and Beach διακοπές, όπως Ρώσους, Άγγλους και Βέλγους. 



Branding & ∆ηµιουργική 
Οπτικοποίηση  
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Τουριστικό Προϊόν Πιερίας
Αντιληπτική Χαρτογράφηση 
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Brand Positioning: 
sun & beach, mountain 
adventures and majestic 
nature, mythical Olympus 
has it all.

Πολιτιστικό 
κεφάλαιο (+)

Πολιτιστικό 
κεφάλαιο (–)

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

ΑΝΔΡΟΣ

MYKONOΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΚΗ

ΡΟΔΟΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΑΡΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ
ΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΙΕΡΙΑ /

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΔΗΛΟΣ

Αξιοποίηση του Ολύμπου ως προορισμού που 
εκφράζει όχι μόνο το δημοφιλές βουνό αλλά την 
ευρύτερη περιοχή

Στόχος η αύξηση αναγνωρισιμότητας της περιοχής 
ως τουριστικός προορισμός για όλες τις εποχές του 
χρόνου (συνδυασμός θάλασσας, βουνού, φύσης, 
πολιτισμικού κεφαλαίου) 



Brand attributes / 
reasons why

Bουνό & θάλασσα, τόπος με πλούσια ιστορία & μυθολογία, η σύνδεση με τους 12 θεούς 
του Ολύμπου, φυσικό τοπίο, πεδίο για σπορ και δραστηριότητες, ζεστή φιλοξενία, όμορφα 
χωριά και παραλίες, σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Target audiences Οικογένειες και ζευγάρια/ singles με ειδικά ενδιαφέροντα (π.χ. σπορ, δραστηριότητες, 
αγάπη για τη φύση και τη μυθολογία)
Κύριες αγορές: Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Γερμανία 
Δευτερεύουσες αγορές: Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Ρωσία 

Τουριστικό Προϊόν Πιερίας
Σύνθεση Brand Essence
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Brand essence Βουνό και θάλασσα με ενέργεια καταλυτική, για θεούς και ανθρώπους
Ένα ορεινό παραθαλάσσιο «καταφύγιο» από το μαζικό, το καθημερινό, με ενέργεια που σε 
βοηθά να χαλαρώσεις, να αναστοχαστείς και να ανακαλύψεις το αληθινό νόημα της ζωής, 
αλλά και τον αληθινό σου εαυτό, είτε δοκιμάζοντας τα όριά σου, είτε απολαμβάνοντας τις 
παραθαλάσσιες ομορφιές του τόπου

Brand values Ιστορικότητα και μυστήριο (Δωδεκάθεο)
Μεταφυσική ενέργεια & αναζωογονητική δύναμη
Ποικιλία (βουνό, θάλασσα, φύση)
Δράση και ευεξία

Brand USP Το παγκόσμιο σύμβολο Όλυμπος με μεγάλη πολιτιστική αξία, και ο συνδυασμός του 
με τις όμορφες παραλίες και φυσικό πλούτο της περιοχής (βουνό και θάλασσα)



OΛΥΜΠΟΣ

A blissful coastline, stunning 
natural scenery topped off by 
the mountain of the Gods:
Eternal revitalizing energy, 
sublime experiences

Τουριστικό Προϊόν Πιερίας
Brand Unique Value Proposition
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OLYMPUS
MYTHICAL
ESCAPE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



OLYMPUS
MYTHICAL
ESCAPE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The eternal aura: where mountain 
and sea convene to revitalize all the senses 



OLYMPUS
MYTHICAL
ESCAPE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The eternal aura: where mountain 
and sea convene to revitalize all the senses 
A Zen-like reawakening: by the forces of nature and 
the power of the Gods 



OLYMPUS
MYTHICAL
ESCAPE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA The eternal aura: where mountain 
and sea convene to revitalize all the senses 
A Zen-like reawakening: by the forces of nature and 
the power of the Gods 

Όλυμπος - τόπος με ενέργεια καταλυτική, ζωογόνο, διάχυτη στις 
απόκρημνες χαράδρες, στις απέραντες παραλίες, στη μοναδική φύση. Η 
κατοικία των Δώδεκα Θεών του Ολύμπου γίνεται πεδίο αμέτρητων 
δραστηριοτήτων και «μυθικών» εμπειριών. Δεν είναι μόνο αυτό που 
αντικρίζουν τα μάτια. Αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι αυτό που 
νοιώθει κανείς όντας μέρος του τόπου. Είναι η πρόκληση για την 
κατάκτηση της κορυφής και η προσήλωση με την οποία θες να 
προσεγγίσεις το ιερό βουνό. Είναι η αναζωογονητική ενέργεια του 
νερού της θάλασσας και ο απίστευτα καθαρός αέρας. Οι χώροι 
λατρείας των θεών όπως το αρχαίο Δίον, αλλά και εκεί που 
δοκιμάζονται οι αντοχές, με σκι, mountain bike, αναρρίχηση. Οι 
φιλόξενοι άνθρωποι, οι πραγματικές ιστορίες και θρύλοι. Τα 
παραδοσιακά φαγητά στους γραφικούς οικισμούς δίπλα στη θάλασσα. 
Ατμόσφαιρα μυσταγωγική, χαλαρωτική και αναζωογονητική. Επαφή με 
την φύση και την θάλασσα. Ενέργεια μοναδική. Με κάθε πιθανή 
αφορμή, ο Όλυμπος σας καλεί να γίνετε και εσείς αναπόσπαστο μέρος 
του. Σαν ένας μικρός θεός.
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Olympus Sun & Beach

Olympus Nature & Activities

Olympus Culture

Olympus Authentic & Welcoming

Δημιουργική οπτικοποίηση 
για τα προϊόντα του Ολύμπου



Olympus Sun & Beach
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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16 μοναδικές παραλίες, 77 χιλιόμετρα ακτογραμμής.
Βόρεια Πιερία: Μεθώνη, 'Αη Γιάννης, Μακρύγιαλος, Πύδνα, Αλυκή Κίτρους
Κεντρική Πιερία: Κορινός, Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή
Νότια Πιερία: Βαρικό, Γρίτσα, Πλάκα Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυά, Παραλία  
Σκοτίνας, Παραλία Παντελεήμονα, Πλαταμώνας, Νέοι Πόροι

Moναδική εναλλαγή του τοπίου: Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας. 
Aναρρίχηση στην κορυφή του Ολύμπου και λίγες ώρες μετά βουτιά σε 
μια όμορφη παραλία. Ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες αλλά και 
απομονωμένοι μικροί κόλποι, πευκώνες που κατηφορίζουν μέχρι τη θάλασσα.

Σπορ και θαλάσσιες δραστηριότητες: κολύμβηση, αλεξίπτωτο θάλασσας, 



The mythical escape that makes 
a splash! 
Enjoy a blissful swim gazing at the mountain of the 
Gods: a unique, once in a lifetime experience you 
cannot miss! 

Απλωμένες σε χιλιόμετρα ακτογραμμής ή κρυμμένες σε μικρούς 
γραφικούς όρμους, οι υπέροχες παραλίες του Ολύμπου «κλέβουν» 
λίγη από την μεταφυσική ενέργεια του τόπου μετουσιώνοντάς την 
σε εντυπωσιακό σκηνικό για διακοπές δίπλα στη θάλασσα. 
Στολισμένες άλλοτε με βότσαλο και άλλοτε με άμμο, 
πολυσύχναστες ή απομονωμένες, με τα πεύκα να κατηφορίζουν 
μέχρι το νερό, οι 16 ειδυλλιακές παραλίες και τα 77 χιλιόμετρα 
ακτογραμμής του Ολύμπου, σας προσκαλούν να απολαύσετε μια 
δροσερή βουτιά και να χαλαρώσετε ατενίζοντας το βουνό των 
θεών,  ή να προκαλέσετε τις αντοχές σας με αμέτρητα σπορ και 
θαλάσσιες δραστηριότητες. Το βέβαιο είναι πως οι θαλασσινές 
εμπειρίες στον Όλυμπο έχουν διάσταση μυθική.

OLYMPUS
MYTHICAL
RIVIERA

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA



Olympus Nature & activities
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Ο Όλυμπος: το υψηλότερο βουνό στην Ελλάδα.
Γνωστό για το μυθολογικό του «παρελθόν», καθώς στην κορυφή του 
(Μύτικας-2.918 μ.) «κατοικούσαν» οι Δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί.

Ο πρώτος Εθνικός Δρυμός με απόκρημνες κορυφές, εντυπωσιακές 
ορθοπλαγιές, βαθιές χαράδρες, βραχώδεις ρεματιές, αλπικά λιβάδια και 
πυκνά δάση.

Πληθώρα δραστηριοτήτων: πεζοπορία, ποδήλατο βουνού και ορειβασία. 
Κυριότερο είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 που κινείται δυτικά από 
Λιτόχωρο προς τις κορυφές, μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα. Επίσης 
υπάρχει το Εθνικό Μονοπάτι Ο2, που συνδέει τις κορυφές προς τα νότια 
με το Πήλιο.

Κάθε Ιούνιο εδώ και 11 χρόνια διοργανώνεται ο Ορειβατικός Μαραθώνιος 
Ολύμπου.



OLYMPUS
MYTHICAL
NATURE

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA At one with nature: conquering 
the home of the Gods 
Love a challenge or just love nature? 
Either way: Put your love to the test on Olympus

Κάποιοι τον επισκέπτονται γιατί έχουν στόχο ζωής την κατάκτηση 
του Μύτικα. Κάποιοι άλλοι γιατί αποτελεί προορισμό με ανεπανά- 
ληπτο φυσικό κάλλος, Το βέβαιο είναι πως όποιος έρχεται  στον 
Όλυμπο γίνεται ένα με τη φύση. Το πλούσιο οικοσύστημα με πάνω 
από 1.500 είδη φυτών, δεκάδες είδη άγριων ζώων, καθώς και  σπάνια 
πουλιά μέσα σε ρέματα και ράχες, φαράγγια και οροπέδια, βαθιές 
σπηλιές και επιβλητικά βράχια, μαγεύει με την ομορφιά του και 
αποτελεί πεδίο για αμέτρητες δραστηριότητες. Τόσο οι «έμπειροι», 
όσο και οι «αρχάριοι» και απλοί φυσιολάτρες (ειδικά την άνοιξη και 
το καλοκαίρι) θα βρουν μοναδικά στον κόσμο σημεία για πεζοπορία, 
ποδήλατο βουνού, σκι, ορειβασία, αναρρίχηση, rappel, κ.ά. και θα 
ζήσουν εμπειρίες ανεπανάληπτες, σχεδόν μεταφυσικές, όταν θα 
αναμετρούνται τόσο με την φύση όσο και με τον εαυτό τους.
.  



Olympus Culture
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Το Δίον, η «πόλις του Διός», η ιερή πόλη των αρχαίων 
Μακεδόνων, στις βορειοανατολικές πλαγιές του
Ολύμπου και το αρχαιολογικό μουσείο του Δίον.

Το Κάστρο του Πλαταμώνα στην νοτιοανατολική πλαγιά 
του Ολύμπου αρχικά κτίσθηκε από τους Βυζαντινούς
και αναμορφώθηκε από τους Φράγκους.

Μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
Φεστιβάλ Ολύμπου.



OLYMPUS
MYTHICAL
STORYTELLER

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Lifting the shroud of culture on the 
mythical mountain.

you to weave your own mountain tale

Τόπος με σημαντική μυθολογική και ιστορική αξία, ανήκει σε αυτούς 
που κάποιος «πρέπει» να επισκεφτεί στη διάρκεια της ζωής του 
έστω μία φορά. Εμπνέει δέος, προσήλωση και σεβασμό, ενώ όσοι 
τον επισκέπτονται έχουν να διηγηθούν τη δική τους μοναδική 
ιστορία. Επισκεφθείτε το Δίον, την «πόλη του Διός», την ιερή πόλη 
των αρχαίων Μακεδόνων, στις βορειοανατολικές πλαγιές του 
Ολύμπου καθώς και το αρχαιολογικό μουσείο του Δίον. 
Ανακαλύψτε το Κάστρο του Πλαταμώνα στη νοτιοανατολική πλαγιά 
του Ολύμπου που αρχικά κτίσθηκε από τους Βυζαντινούς και 
αναμορφώθηκε από τους Φράγκους. Πάρτε μέρος σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες όπως και στο Φεστιβάλ 
Ολύμπου. Ανακαλύψτε τη μαγεία και διηγηθείτε τις δικές σας 
ιστορίες μύθου και πολιτισμού.



Olympus Authentic & welcoming 
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία 
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H φιλοξενία, η ζεστή υποδοχή, οι χαμογελαστοί ντόπιοι.

Η τοπική κουζίνα και οινοποιία.

Οι παραδοσιακοί οικισμοί των Παλαιών Πόρων, 
του Παλαιού Παντελεήμονα, της Παλαιάς Σκοτίνας, 
της Παλαιάς Βροντού, της Παλαιάς Λεπτοκαρυάς, 
του Λιτόχωρου, του Δίον κτλ., η μοναδική μακεδονίτικη 
αρχιτεκτονική από πέτρα.



OLYMPUS
MYTHICAL
WELCOME

THE VERY BEST OF CENTRAL MACEDONIA Genuine warmth and kindness
Rich and colourful folklore and people who take 
you to their hearts. A home from home in Olympus

Στον Όλυμπο θα γνωρίσετε την γνήσια ψυχή της Ελλάδας: γραφικά 
χωριά, αυθεντικές ιστορίες, λόγια όλο γνώση και αλήθεια, 
γενναιόδωροι άνθρωποι. Παραδοσιακοί οικισμοί σμιλεμένοι από 
πέτρα, σύμφωνα με την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. 
Ξενοδοχεία και ξενώνες που λαμβάνουν την υψηλότερη 
βαθμολογία από τους επισκέπτες τους σε επίπεδο συνολικής 
ικανοποίησης. Τοπική κουζίνα με γευστικές σπεσιαλιτέ που αξίζει να 
δοκιμάσετε και θα σας προτείνουν οι ντόπιοι - παρέα με ένα ποτήρι 
κρασί από την τοπική παραγωγή. Αληθινές, συναρπαστικές ιστορίες 
του βουνού και της θάλασσας. Ζεστασιά, γενναιοδωρία, ευγένεια, 
χαμόγελο. Στον Όλυμπο η φιλοξενία αποκτά πραγματικά «μυθική» 
διάσταση.
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Χαλκιδική
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων
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Την περίοδο 2005 – 2008 αυξήθηκαν τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις κατά 85% και 71% αντίστοιχα. Έπειτα ακολούθησε 
σημαντική πτώση κατά τα έτη 2009 – 2010, ενώ το 2010 -2011 σημειώθηκε αύξηση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις. Στη συνέχεια 
παρατηρείται φθίνουσα πορεία μέχρι και το 2012.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου 
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Στη Χαλκιδική υπάρχει έντονη εποχικότητα με κορύφωση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το εξάμηνο Μάιος – Οκτώβριος 
σημειώνεται το 90% των αφίξεων και το 95% των διανυκτερεύσεων.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Αφίξεις και διανυκτερεύσεις ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Τα ξενοδοχεία 5* παρουσιάζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς μετά το 2005, λόγω της λειτουργίας νέων ξενοδοχείων. 
Τα  ξενοδοχείων 4*, τα οποία κυριαρχούσαν το 2005, διατηρούν υψηλό μερίδιο αγοράς και τα επόμενα χρόνια. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

0

100.000

200.000

400.000

500.000

600.000

700.000

20122011201020092008200720062005

300.000

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

20122011201020092008200720062005

2.500.000

500.000

*5 *4 3* 2* 1*



Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες 
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Οι διεθνείς επισκέπτες αποτελούν την σημαντικότερη αγορά για τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής. Το 2012 το 80% των τουριστικών 
αφίξεων και το 88% των διανυκτερεύσεων ήταν αλλοδαποί.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές
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Η Ρωσία αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τη Χαλκιδική το 2012, σημειώνοντας 200% αύξηση στις αφίξεις, σε σχέση με 
το 2005.  Η Γερμανία ενώ κατείχε την πρώτη θέση επί σειρά ετών, το 2012 ήρθε στη δεύτερη σε κατάταξη. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διεθνείς διανυκτερεύσεις: 10 κορυφαίες αγορές 
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Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις η Ρωσία είναι η κύρια διεθνής αγορά ως το 2012. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές 
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Οι Ρώσοι, οι Γερμανοί και οι Σέρβοι/ Μαυροβούνιοι διαμένουν στη Χαλκιδική κατά μέσο όρο 7,8 νύχτες. Ειδικά οι επισκέπτες από 
Σερβία & Μαυροβούνιο έχουν επιμηκύνει σημαντικά την παραμονή τους, από 6,8 νύχτες το 2005 σε 8,4 το 2012. Οι Βούλγαροι και 
Βρετανοί έχουν τη μικρότερη διάρκεια παραμονής (με 4 και 5,9 νύχτες αντίστοιχα) και οι Τσέχοι την μεγαλύτερη (10 νύχτες). 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Οι Ρώσοι έχουν την πρώτη θέση στην τουριστική αγορά της Χαλκιδικής, ενώ οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις από Γερμανούς 
μειώθηκαν, ιδιαίτερα μετά το 2008. Επίσης, η Σερβία & Μαυροβούνιο και η Βουλγαρία δείχνουν αύξηση σε αφίξεις και 
διανυκτερεύσεις.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Ρωσία
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Οι Ρώσοι επισκέπτονται τη Χαλκιδική από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο (5 μήνες). 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Διάρκεια Παραμονής: Ρωσία
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Τον Μάιο η παραμονή τους είναι σχετικά μικρής διάρκειας (4-5 νύχτες), ενώ την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου ο μέσος όρος 
παραμονής τους είναι 8,6 νύχτες. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Γερμανία
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Οι Γερμανοί επισκέπτονται τη Χαλκιδική το διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου. Ο Σεπτέμβριος είναι ο δημοφιλέστερος μήνας.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διάρκεια παραμονής: Γερμανία
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Τους μήνες εκτός τουριστικής περιόδου, η διάρκεια παραμονής είναι ιδιαίτερα μικρή, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες και τις αργίες 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 8 με 9 νύχτες. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Σερβία & Μαυροβούνιο

ΧαλκιδικήMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 282

Οι τουρίστες από Σερβία και Μαυροβούνιο προτιμούν τον Ιούλιο, ενώ ο Ιούνιος και ο Αύγουστος είναι επίσης δημοφιλείς.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διάρκεια παραμονής: Σερβία & Μαυροβούνιο

Την περίοδο 2009 – 2012 τον Ιούλιο η μέση παραμονή είναι 9,2 νύχτες, ενώ τον Ιούνιο και τον Αύγουστο λίγο μικρότερη. 
Στην ίδια περίπου διάρκεια κυμαίνεται και ο Σεπτέμβριος ενώ οι υπόλοιποι μήνες παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη διάρκεια 
παραμονής.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Μεγάλη Βρετανία
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Οι Βρετανοί ταξιδεύουν στην Χαλκιδική την περίοδο Μαΐου– Οκτώβριου με μικρές διακυμάνσεις στο διάστημα αυτό. Όσον αφορά 
στις διανυκτερεύσεις, μήνας αιχμής είναι ο Αύγουστος.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διάρκεια παραμονής: Μεγάλη Βρετανία
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Εξαιρώντας την μικρότερη διάρκεια παραμονής το 2009, οι Βρετανοί την περίοδο Μάιου – Οκτώβριου, μένουν κατά μέσο όρο στην 
Χαλκιδική 6 νύχτες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Βουλγαρία
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Είναι προφανές ότι οι Βούλγαροι ταξιδεύουν στη Χαλκιδική τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο. Δεν προτιμούν τους μήνες Ιούλιος και 
Αύγουστος (περίοδος αιχμής)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ξενοδοχεία Χαλκιδικής 
Διάρκεια παραμονής: Βουλγαρία
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Το Μάιο, έναν από τους δημοφιλείς μήνες, η μέση διάρκεια παραμονής είναι σχετικά μικρή, 3,6 νύχτες, 
ενώ τον Σεπτέμβρη 4,7 νύχτες.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ιεράρχηση αγορών-στόχων Χαλκιδική
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Κύριες αγορές βάσει των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής είναι η Ρωσία, η Γερμανία, η Βρετανία 
και η Σερβία & Μαυροβούνιο. Ανερχόμενες αγορές αποτελούν το Βέλγιο και η Ιταλία. 
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Ανάλυση του 
Ξενοδοχειακού 
Δυναμικού Χαλκιδικής 



Ξενοδοχειακό Δυναμικό Χαλκιδικής
Αριθμός ξενοδοχείων
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Ενώ τα ξενοδοχεία 3* και 4* παραμένουν σταθερά σε αριθμό, τα ξενοδοχεία 5* αυξήθηκαν από 5 μονάδες το 2003 σε 22 το 2013. 
Τα ξενοδοχεία 1* παραμένουν στην πρώτη θέση, με 188 ξενοδοχεία το 2013.

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 511, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005-2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Χαλκιδικής
Αριθμός δωματίων
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Tα ξενοδοχεία 5* σημείωσαν αύξηση στον αριθμό των δωματίων (από 810 δωμάτια το 2003 σε 4.200 το 2013), ενώ τα ξενοδοχεία 
2*,3* και 4* σημείωσαν μείωση.  Δεν υπήρξε διαφοροποίηση για τα ξενοδοχεία 1*. Τα ξενοδοχεία 2* έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, 
το 2013 (22% για το 2013). 

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός δωματίων: 22.583
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 
2005 - 2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Χαλκιδικής
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Ο μέσος όρος δωματίων σε ξενοδοχεία 5* αυξήθηκε την περίοδο 2005 – 2013, καθώς άνοιξαν μεγαλύτερα ξενοδοχεία. 
Την ίδια περίοδο ο μέσος όρος δωματίων σε ξενοδοχεία 4* μειώθηκε ανά μονάδα.

Μέσος όρος δωματίων ανά κατηγορία, 
2005 - 2013

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Τουριστικό 
Προϊόν 
Χαλκιδικής
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Moναδικά στοιχεία Χαλκιδικής
Παραλίες
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Πράσινα και τιρκουάζ νερά, ονειρικές παραλίες, ξεχωριστή φύση, 
beach bar, παραθαλάσσια θέρετρα αλλά και βραδινή διασκέδαση. 
Bραβευμένη με 33 Γαλάζιες Σημαίες το 2014, η Χαλκιδική διαθέτει 
550 χιλιόμετρα παραλιών που απλώνονται σε όλο το μήκος της 
(στο δυτικό της κομμάτι, στην Κασσάνδα, τη Σιθωνία αλλά και την 
Ουρανούπολη)



Moναδικά στοιχεία Χαλκιδικής
Όλυνθος
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Η θέση της Ολύνθου, γνωστή από τον περασμένο αιώνα, 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχαίες πληροφορίες, σύμφωνα με 
τις οποίες απείχε 60 στάδια (7,5 χλμ.) από την Ποτίδαια και 20 
στάδια (2,5 χλμ.) από τη Μηκύβερνα. Η Όλυνθος ήταν κτισμένη 
επάνω σε έναν διπλό λόφο, στο νότιο τμήμα του οποίου 
εντοπίζονται κατάλοιπα από τη νεότερη νεολιθική εποχή (3.000 – 
2.500 π.Χ.)



Moναδικά στοιχεία Χαλκιδικής
Σπήλαιο Πετραλώνων
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Το καταστόλιστο με σταλαγμίτες και σταλακτίτες Σπήλαιο 
Πετραλώνων, σχηματίστηκε σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρα από 
το επίπεδο της θάλασσας. Εντοπίστηκε το 1959 από τον κάτοικο 
Πετραλώνων Φίλιππο Χατζαρίδη. Το 1960 βρέθηκε το περίφημο 
απολιθωμένο κρανίο του ανθρώπου των Πετραλώνων. Χιλιάδες 
απολιθώματα και άλλα ευρήματα βρίσκονται στο Ανθρωπολογικό 
Μουσείο, που βρίσκεται δίπλα στο Σπήλαιο. 



Moναδικά στοιχεία Χαλκιδικής
Ιερά Μονή Ζυγού
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Η μονή Ζυγού είναι ένα παλιό αγιορείτικο μοναστήρι το οποίο 
ιδρύθηκε στα μέσα του 10ου αιώνα και καταστράφηκε λίγο πριν 
από το 1198. Βρίσκεται περίπου 2 χλμ. ανατολικά της 
Ουρανούπολης, ακριβώς έξω από τα όρια του Αγίου Όρους, σε μια 
θέση γνωστή και ως Φραγκόκαστρο (μόλις 40 μέτρα έξω από τη 
σημερινή οριογραμμή του Αγίου Ορους). 



Moναδικά στοιχεία Χαλκιδικής
Άγιο Όρος
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Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού 
Κράτους. Περιλαμβάνει είκοσι Ιερές Μονές και άλλα μοναστικά 
ιδρύματα και ανεπίσημα χαρακτηρίζεται ως "Αυτόνομη Μοναστική 
Πολιτεία". Από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πρόσβαση 
στις μονές επιτρέπεται μόνο σε άντρες και απαιτείται άδεια 
εισόδου. 



Τουριστικά Προϊόντα Χαλκιδικής 
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Ήλιος & 
Θάλασσα

Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός 
Τουρισμός 

ΜΙCE Yachting

Το σημαντικότερο 
προϊόν για τη 
Χαλκιδική 

Το Άγιο Όρος ως 
κύριο προϊόν 

Το πολιτιστικό 
προϊόν της 
Χαλκιδικής ως 
υποστηρικτική 
κατηγορία στο 
«Ήλιος και 
Θάλασσα»

Ο συνδυασμός του 
αριθμού 
ξενοδοχειακών 
μονάδων, των 
πολλών επιλογών 
εστίασης και των 
εμπειριών που 
προσφέρονται 
στον επισκέπτη 
συνθέτουν 
ευκαιρία 
ανάπτυξης «MICE» 
τουρισμού

Οι σημαντικές 
υποδομές για 
σκάφη σε 
συνδυασμό με τη 
μεγάλη προσφορά 
θαλασσίων σπορ 
και την ύπαρξη 
σχετικών 
αθλητικών 
γεγονότων 
δημιουργούν τις 
συνθήκες για 
ανάπτυξη του 
Yachting.

Αγορές / Στόχοι 

Κύριες:
Γερμανία
Μ. Βρετανία
Ιταλία
Ρωσία

Για Περαιτέρω 
Ανάπτυξη:
Σερβία & Μαυροβούνιο 
Βέλγιο

Καθένα από τα προϊόντα αντλεί πρόσθετα στοιχεία από τις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες όπως Πολιτισμός, Θρησκεία, Φύση 
και Δραστηριότητες, Γαστρονομία και Ευεξία.Επίσης, εξειδικευμένες προϊοντικές κατηγορίες όπως το Γκολφ, η πολυτέλεια και οι 
ρομαντικές διακοπές, μπορούν να ενισχύσουν το κύριο προϊόν Ήλιος και Θάλασσα.



Ήλιος και Θάλασσα
Ευκαιρία ανάπτυξης προϊόντος
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H Χαλκιδική είναι ένας εδραιωμένος και ώριμος τουριστικός προορισμός με σημαντικά στοιχεία 
για την ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων. 

Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας

Ένα σημαντικό ποσοστό των Ευρωπαίων ταξιδιωτών προτιμούν για τις Sun and Beach διακοπές μακρινούς 
– ‘εξωτικούς’ προορισμούς (Καραϊβική, Ταϊλάνδη κτλ).

Στην 1η διεθνή έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo, Τούρκοι Tour Operators ανέφεραν ότι η Χαλκιδική 
είναι η τελευταία μόδα στη χώρα τους και ότι χαρακτηρίζεται  από ηθοποιούς, τραγουδιστές, δημοσιογράφους 
και  bloggers ως οι “Μαλδίβες” της Ελλάδας. 

Ποιο είναι όμως το στοιχείο που μπορεί να τη διαφοροποιήσει από το διεθνή ανταγωνισμό;

Η Χαλκιδική είναι ένας εξωτικός προορισμός, με πανέμορφες παραλίες, στο κατώφλι της Ευρώπης 



Χαλκιδική: Ήλιος και Θάλασσα 
Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων
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Kύριο Προϊόν

Υπο-προϊοντα

Halkidiki Εxotic Sun & Beach
(Βραβευμένες εξωτικές παραλίες και μεσογειακός ήλιος)

Halkidiki Active and Fun
(Νεανικά κοινά, πλήθος 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
νυχτερινή ζωή)

Αγορές Στόχοι
Κύριες: Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ρωσία 
Για Περαιτέρω Ανάπτυξη: Σερβία & Μαυροβούνιο, Βέλγιο, Ολλανδία

Τμήματα αγοράς
Νέοι, Ζευγάρια, 
Οικογένειες, 55+

Halkidiki Family 
(Μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων 
και ποικιλία επιλογών για 
οικογένειες κάθε τύπου)

Halkidiki Personal 
Treatment 
(Πολυτέλεια, υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, ιδιωτικότητα και 
ρομαντισμός δίπλα στη θάλασσα)



Branding & ∆ηµιουργική 
Οπτικοποίηση
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Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής
Αντιληπτική Χαρτογράφηση
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Εγγύτητα 
Accessibility (+)

Εγγύτητα 
Accessibility (–)

Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

MALDIVES

XAΛΚΙΔΙΚΗ

THE

CARRIBEAN

ANGUILLA
MEXICO

BARBADOS

THE

BAHAMAS

PHUKET

VIRGIN

ISLANDS

Key brand positioning: 
Exotic Sun & Beach 
Holidays in Europe



Brand attributes / 
reasons why

Εξωτικές και ασφαλείς παραλίες, εγγύτητα – εύκολη πρόσβαση ειδικά από Ευρώπη και 
Βαλκάνια, ποικιλία τοπίων και καταλυμάτων, πολυτελής φιλοξενία, μεσογειακή 
γαστρονομία, φεστιβάλ, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, beach culture, ποικιλία 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων

Target audiences Οικογένειες, ζευγάρια, νέοι, 55+
Κύριες Αγορές: Ευρώπη  (Γερμανία / Μ. Βρετανία), Ρωσία, Βαλκάνια / Τουρκία 
Δευτερεύουσες Αγορές: Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία

Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής
Σύνθεση Brand Essence
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Brand essence Εξωτική εμπειρία διακοπών, τόσο κοντά στο σπίτι. 
Τοπία, χρώματα, θάλασσα που θυμίζουν εξωτικούς, μακρινούς προορισμούς, σε συνδυασμό 
με αστείρευτο κέφι αλλά και την επιτομή της πολυτελούς μεσογειακής φιλοξενίας

Brand values Διαφορετικότητα / εξωτισμός 
Χαλαρότητα αλλά και ζωντάνια / ενέργεια 
Νεανικότητα
Πολυτέλεια
Απόλαυση των αισθήσεων 

Brand USP Εξωτικά τοπία, αστείρευτη ζωντάνια, φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών με εύκολη 
πρόσβαση (σε αντίθεση με άλλους εξωτικούς προορισμούς)



ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
An exotic holiday 
dreamland 
on your doorstep

Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής
Brand Unique Value Proposition
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THE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



An exotic dreamland 
on your doorstep

THE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



An exotic dreamland 
on your doorstep
Halkidiki, where the exotic aura, beguiling sea and 
landscape, serenity and excitement blend to create 
a mirage. And one so close to home.

THE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



An exotic dreamland 
on your doorstep
Halkidiki, where the exotic aura, beguiling sea and 
landscape, serenity and excitement blend to create 
a mirage. And one so close to home.

Ένας θαυμαστός συνδυασμός. Ένα μέρος όπου το πράσινο της ξηράς 
σμίγει με το μπλε της θάλασσας, το εξωτικό καταφύγιο που πάντα 
ονειρευόσασταν, βρίσκεται πραγματικά στο κατώφλι σας. 
Η Χαλκιδική έχει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητά της που συνδυάζει το σχεδόν 
εξωπραγματικό τοπίο, τις παραλίες για κάθε γούστο, το μεθυστικό 
μείγμα της θαλασσινής αύρας και του αρώματος των πεύκων, τα 
καλαίσθητα, γεμάτα ζωντάνια φεστιβάλ για τα οποία είναι δικαίως 
υπερήφανη, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την τεράστια 
θρησκευτική σημασία και τη θεσπέσια κουζίνα. Και πουθενά αλλού 
δεν θα βρείτε τόσο εποικοδομητική την εμπειρία τού να κάνετε 
νέους φίλους. Με επισκέπτες από όλο τον κόσμο, θα βρείτε ότι ο 
χρόνος παύει να σας απασχολεί ενώ βρίσκεστε σε ένα 
παραθαλάσσιο καφέ απολαμβάνοντας την αίσθηση της παρέας και 
εγκαρδιότητας.

THE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA
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Δημιουργική οπτικοποίηση 
για τα υπό-προϊόντα της Χαλκιδικής 

Χαλκιδική Sun & Beach

Χαλκιδική Active & fun

Χαλκιδική Family

Χαλκιδική Personal Treatment



Χαλκιδική Sun & Beach
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Βραβευμένες παραλίες: 33 γαλάζιες σημαίες το 2014

Απέραντες παραλίες 550 χιλιομέτρων για κάθε 
καλοκαιρινή διάθεση: πεντακάθαρα νερά και 
βραχώδεις ορμίσκοι, αμμουδιές, πευκόφυτα μονοπάτια, 
κοσμοπολίτικα beach bars και ερημικές παραλίες

Μοναδικός συνδυασμός του μπλε της θάλασσας και 
του πράσινου της φύσης, δάση που «βουτούν» στη
θάλασσα

Γραφικά χωριουδάκια, παραδοσιακό χρώμα



Stunning scenery, exotic blue waters, magical 
beaches. This is the setting for the most wonderful 
holiday. And so close to home. 

Τα μάτια σας αντικρίζουν τις ομορφότερες παραλίες. Το σώμα 
απολαμβάνει καταγάλανα νερά και ζεστή άμμο. Γεύεστε μοναδικές 
αυθεντικές γεύσεις ή γκουρμέ δείπνα με φόντο το Αιγαίο. 
Απολαμβάνετε τη γαλήνη που σας εξασφαλίζει η υπερπολυτελής 
σουίτα σας ή αφήνεστε στην ξέφρενη διασκέδαση ενός 
παραλιακού μπαρ. Νιώθετε την ευεξία ενός χαλαρωτικού σπα ή 
επιλέγετε να ανεβάσετε την αδρεναλίνη κάνοντας scuba diving. 
Ξεκινάτε την εξερεύνηση μαζί με τα παιδιά, ή απλά επιλέγετε να 
παίξετε μαζί τους στις ασφαλείς υποδομές του μαγευτικού σας 
ξενοδοχείου. Όνειρο ή πραγματικότητα; Απόλαυση του μυαλού ή 
των αισθήσεων; Όπως και να το αποκαλέσετε, ένα είναι βέβαιο. Στη 
Χαλκιδική θα συναντήσετε την πεμπτουσία των διακοπών. 

An exotic dreamland on your doorstepTHE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



Χαλκιδική Active & Fun
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Πλήθος δραστηριοτήτων, καταδύσεις, θαλάσσια 
σπορ, διαδρομές σε φυσικά τοπία και περιοχές 
NATURA, ιστιοπλοΐα.

Νυχτερινή ζωή, ατέλειωτη διασκέδαση, beach bar 
και φεστιβάλ

Νέος κόσμος από όλο τον κόσμο, hot spots



Is it time to get your feet or your adrenaline up? Is it 
cocktails by the pool or sports on the beach? In this 
beachfront wonderland, whatever your mood, the 
fun comes thick and fast. And all so close to home.

Η φυσική ομορφιά της αποτελεί σίγουρα πεδίο προς εξερεύνηση – το 
ίδιο και οι επιλογές διασκέδασης που θα βρείτε στα… καλλίγραμμα 
πόδια της: πλούσια φύση, διάφανοι βυθοί, απέραντες ακρογιαλιές, 
συνδυάζονται αρμονικά με ατέλειωτη διασκέδαση όλες τις ώρες της 
ημέρας. Ναι, η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που ξεχειλίζει δράση: θα-
λάσσια σπορ, καταδύσεις, διαδρομές σε φυσικά τοπία και περιοχές 
NATURA, ιστιοπλοϊα – αλλά και πολυσύχναστα beach bar, σημαντικά 
πολιτιστικά φεστιβάλ, πλούσια νυχτερινή ζωή, fun μέχρι το πρωί. 
Οικογενειακές στιγμές γεμάτες διασκέδαση για μικρούς και μεγά- 
λους, αλλά και ξεκούραση, απόλαυση και φροντίδα από τις υψηλής 
ποιότητας επιλογές διαμονής. Σε ένα τοπίο ονειρικό, ένας από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ελλάδα σας προκαλεί να… α-
ναμετρηθείτε με τα όριά σας προσφέροντάς σας ένα πλήθος επιλο-
γών γεμάτες δράση. 

An exotic playground on your doorstepTHE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



Χαλκιδική Family
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Πολλές επιλογές διαμονής, με παροχές για οικογένειες, 
παιδότοπους, παιδικές πισίνες, προγράμματα ψυχαγωγίας 
για παιδιά, σπορ.

Πεντακάθαρες και ρηχές παραλίες.

Φιλόξενοι κάτοικοι.

Αυθεντική, μακεδονική κουζίνα, φρέσκα, τοπικά προϊόντα.

Αρχαιολογικοί χώροι, αξιοθέατα, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, πανηγύρια.



THE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA

A  family dreamland on your doorstep 
Exciting, friendly and fun: 
Halkidiki is a family affair 

Χαλκιδική. Ένας προορισμός πέρα για πέρα φιλόξενος, έτοιμος να 
αγκαλιάσει πλήθος πολύτιμων οικογενειακών στιγμών: παραλίες 
ειδυλλιακές, με νερά διάφανα και βυθό ρηχό. Άνετες ξενοδοχειακές 
μονάδες με σπορ και δημιουργικές δραστηριότητες που εξάπτουν 
την παιδική φαντασία. Άνθρωποι αυθεντικοί. Και ένας τόπος 
πλούσιος σε αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες: αρχαιολογικοί χώροι, 
παραδοσιακές λιχουδιές, τοπικά πανηγύρια, και τοπία μαγευτικά, 
ιδανικά για… μικρούς εξερευνητές. Ναι, το φωτογραφικό άλμπουμ 
των οικογενειακών σας διακοπών έχει σίγουρα στο φόντο έναν 
τόπο συνώνυμο του παραδείσου: τη Χαλκιδική! 



Χαλκιδική Personal treatment
Αξιοποιήσιμα μοναδικά στοιχεία
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Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα θέρετρα της Χαλκιδικής.

Πολυτελή 5* και boutique ξενοδοχεία.

Ξενοδοχεία με απευθείας πρόσβαση στην παραλία, 
ηρεμία και ιδιωτικότητα. 

Ευεξία και αναζωογόνηση.

Ρομαντικές διακοπές ζευγαριών.



Exclusivity, privacy, ultimate sea views, gourmet 

Whatever your heart’s desire. In Halkidiki, you can 

Η φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών στη Χαλκιδική είναι κάτι πολύ 
παραπάνω από μια υπερπολυτελή σουίτα ενός ξενοδοχείου 5 
αστέρων. Είναι παραπάνω και από την ιδιωτικότητα της διαμονής σας 
ή την απευθείας πρόσβαση στην παραλία από το κατώφλι του 
δωματίου σας. Από την ευεξία και αναζωογόνηση που θα σας 
προσφέρουν τα υψηλής ποιότητας σπα, αλλά και από τα γκουρμέ 
δείπνα με φόντο το Αιγαίο. Στη Χαλκιδική η πολυτέλεια εμπνέεται 
από την αυθεντικότητα του τόπου και των ανθρώπων και σημαίνει 
όλα αυτά μαζί, και κάτι ακόμα περισσότερο: μια μοναδική αίσθηση 
φροντίδας για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Personal treatment on your doorstepTHE VERY BEST OF 
CENTRAL MACEDONIA



Θεσσαλονίκη

8
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη διεθνών και εγχώριων αφίξεων
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Υπήρξε σημαντική αύξηση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, 13% και 16% 
αντίστοιχα, από το 2005 στο 2009. Το 2010 σημειώθηκε μείωση λόγω της κρίσης, η οποία ανέκαμψε το 2011 & 2012, 
κυρίως λόγω της εισροής Λιβύων (για να αναρρώσουν από τον εμφύλιο πόλεμο).

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις, 2005 - 2012
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διανυκτερεύσεις
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εποχικότητα τουριστικής περιόδου

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις, λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Οι μήνες Δεκέμβριος – Φεβρουάριος προσελκύουν τους λιγότερους επισκέπτες τόσο από πλευράς αφίξεων όσο
και διανυκτερεύσεων.
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία ξενοδοχείου

Τα ξενοδοχεία 3* έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο όσον αφορά στις αφίξεις αλλά και τις διανυκτερεύσεις,
και ακολουθούν τα 5* και τα 4*.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες 

Την περίοδο 2007 – 2010, 30% των αφίξεων και 32% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς.
Τα ποσοστά αυτά διπλασιάστηκαν σχεδόν σε 60% και 53% αντίστοιχα το 2012 λόγω της πτώσης της ζήτησης από Έλληνες 
και της εισροής Λιβύων.
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Αλλοδαποί Έλληνες
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διεθνείς αφίξεις: 10 κορυφαίες αγορές
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Το 2012 η Τουρκία αποτελεί την κύρια αγορά. Η Ρωσία έκανε μεγάλο «άλμα» στη σειρά κατάταξης σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα της δυτικής Ευρώπης που βρίσκεται στις 10 κορυφαίες χώρες είναι η Γερμανία 
(σειρά κατάταξης 7).

2012

Κατάταξη

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΡΩΣΙΑ

29.447

3

19.626

12.978

8.601

10.304

9.277

9.365

6.634

ΤΟΥΡΚΙΑ

33.805

1

26.740

17.938

13.204

14.000

13.469

15.740

11.420

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

23.817

4

23.229

22.024

29.240

33.430

29.349

16.934

13.099

ΙΤΑΛΙΑ

23.565

5

26.399

20.326

21.302

17.458

20.168

18.544

18.070

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19.381

7

20.125

20.303

23.412

22.131

25.794

24.597

26.631

ΚΥΠΡΟΣ

33.556

2

26.208

28.082

25.511

26.214

25.054

18.497

20.033

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

20.249

6

17.756

15.293

18.923

21.114

16.536

11.306

6.496

ΗΠΑ

14.194

10

14.963

13.288

14.704

15.188

17.492

18.523

17.256

ΑΛΒΑΝΙΑ

16.813

9

20.576

12.114

12.503

11.299

12.021

11.242

11.485

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

19.305

8

18.850

16.051

13.959

13.562

14.019

11.293

9.445



2012

Κατάταξη
(βάσει αφίξεων) 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΤΟΥΡΚΙΑ

51.076

3

39.160

30.131

21.497

24.941

25.934

27.824

22.008

ΚΥΠΡΟΣ

83.377

1

68.754

70.429

64.319

67.949

62.684

46.116

51.149

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

45.928

5

43.426

42.477

56.353

63.306

56.598

34.484

29.126

ΡΩΣΙΑ

65.480

2

42.014

27.569

23.129

21.657

20.314

21.011

15.003

ΙΤΑΛΙΑ

49.824

4

53.854

41.669

50.424

45.132

46.004

42.945

41.140

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

35.149

10

33.998

31.764

36.792

41.972

40.960

25.807

15.656

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

39.919

9

40.822

40.218

50.151

47.000

53.050

49.460

54.072

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

43.187

8

37.938

33.711

29.158

31.692

28.955

20.820

17.191

ΑΛΒΑΝΙΑ

27.288

11

34.652

22.786

23.007

20.560

21.165

19.406

19.614

ΗΠΑ

43.452

7

45.021

30.207

33.728

34.669

41.610

44.696

41.386
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διεθνείς διανυκτερεύσεις : 10 κορυφαίες αγορές

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Η Ρωσία και η Τουρκία κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις. Το Ισραήλ είναι στην 6η θέση βάσει διανυκτερεύσεων. 
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής: 10 κορυφαίες αγορές

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ΤΟΥΡΚΙΑ

1,5

1,5

1,7

1,6

1,8

1,9

1,8

1,9

ΚΥΠΡΟΣ

2,5

2,6

2,5

2,5

2,6

2,5

2,5

2,6

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

2,0

2,2

ΡΩΣΙΑ

2,2

2,1

2,1

2,7

2,1

2,2

2,2

2,3

ΙΤΑΛΙΑ

2,1

2,0

2,1

2,4

2,6

2,3

2,3

2,3

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1,7

1,9

2,1

1,9

2,0

2,5

2,3

2,4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2,1

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

ΣΕΡΒΙΑ & 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

2,2

2,0

2,1

2,1

2,3

2,1

1,8

1,8

ΑΛΒΑΝΙΑ

1,6

1,7

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

ΗΠΑ

3,1

3,0

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

 Οι Ισραηλινοί έμειναν στην Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 2010 – 2012 κατά μέσο όρο 3,7 νύχτες, περισσότερο από 
το συνολικό μέσο όρο παραμονής (2,1 νύχτες).
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Η αγορά του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν ανήκει στις 10 κορυφαίες χώρες όσον αφορά στις αφίξεις, αλλά είναι στις 10 πρώτες όσον αφορά τις 
διανυκτερεύσεις (σειρά κατάταξης 6) με 44.563 διανυκτερεύσεις το 2012.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

AΦΙΞΕΙΣ

12.027

15.003

5.360

4.771

3.296

2.821

2.083

1.510

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

44.563

63.587

18.178

12.057

6.669

6.125

4.654

3.424

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

3.7

4.2

3.4

2.5

2.0

2.2

2.2

2.3

2012

2011

2010

20Ο9

2008

2007

2006

2005



ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 328

Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής

Οι Τούρκοι έχουν μειώσει την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη από 1,9 νύχτες το 2005 σε 1,5 το 2012. 
Οι Έλληνες μένουν σταθερά λιγότερο από 2 νύχτες στη Θεσσαλονίκη. 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Κύριες διεθνείς αγορές σε όλους τους τύπους ξενοδοχείων
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Είναι εμφανής η ανάπτυξη της τουρκικής και της ρωσικής αγοράς.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις

Τουρκία Κύπρος Ρωσία Βουλγαρία Ιταλία

0

5.000

15.000

20.000

30.000

35.000

40.000

20122011201020092008200720062005

25.000

10.000

Διανυκτερεύσεις

0

30.000

10.000

50.000

60.000

70.000

90.000

20122011201020092008200720062005

80.000

20.000

40.000



Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Τούρκοι 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο έχουν 3 εθνικές αργίες – 
ιδανικές για να κάνουν μικρές αποδράσεις: το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την Ημέρα της Δημοκρατίας και Μέρα μνήμης του 
Ατατούρκ. Επίσης, κατά το ραμαζάνι τους δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γιορτάσουν ή σε κάποιες περιπτώσεις
να αποδράσουν από την καθημερινότητα και τη σκληρή νηστεία.
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2009 2010 2011 2012



Η μέση διάρκεια παραμονής των Τούρκων δεν εξαρτάται από την εποχή και γενικά είναι περίπου 1,5 ημέρα.

Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής: Τούρκοι

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Ρώσοι

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

2009 2010 2011 2012

Οι Ρώσοι φαίνεται πως προτιμούν τον Αύγουστο. Το 2010 και 2011 σημαντική κίνηση σημειώθηκε το διάστημα Σεπτέμβριου- 
Νοέμβριου. Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, κορύφωση υπήρξε τους μήνες Αύγουστο και Νοέμβριο.



Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής: Ρώσοι

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Η διάρκεια παραμονής το 2009 ήταν εμφανώς μεγαλύτερη από ότι τα επόμενα έτη, με μέση διάρκεια παραμονής 2,1 νύχτες.
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Διάρκεια παραμονής



Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Αμερικάνοι

Οι Αμερικανοί προτιμούν να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου καθώς επίσης και τον Σεπτέμβρη, 
ενώ είναι προφανές ότι αποφεύγουν τον Αύγουστο.

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής: Αμερικάνοι

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Η μέση διάρκεια παραμονής μέχρι το 2010 ήταν περίπου 2,4 νύχτες, ενώ το 2011 και το 2012 ήταν περίπου 3 νύχτες. Τις δύο 
αυτές χρονιές παρατηρείται μεγάλη αύξηση της διάρκειας παραμονής τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο.

2009 2010 2011 2012

0.0

8.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ



Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Εξέλιξη αφίξεων και διανυκτερεύσεων: Γερμανοί

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.
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Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

2009 2010 2011 2012

Οι Γερμανοί προτιμούν να επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη τον Μάιο και την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, και γενικά 
αποφεύγουν την καλοκαιρινή περίοδο. Βάσει των διανυκτερεύσεων η περίοδος αιχμής είναι ο Μάιος.



Ξενοδοχεία Θεσσαλονίκης
Διάρκεια παραμονής: Γερμανοί
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Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Συνολικά η μέση διάρκεια παραμονής των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη, βάσει των στοιχείων του 2012, είναι 2 νύχτες.

2009 2010 2011 2012
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1.0

1.5

2.0
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Ιεράρχηση αγορών-στόχων Θεσσαλονίκης
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Γερμανία

Ρωσία

Κύπρος

Βρετανία

Ιταλία

Τουρκία

Βέλγιο

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σερβία & Μαυροβούνιο

Βουλγαρία

Ρουμανία

ΠΓΔΜ

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ισραήλ

ΗΠΑ

1

2

3

4

5

6

7

9

-

22

-

21

-

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

KΑΤΑΤΑΞΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

3

1

8

2

6

9

7

10

4

7

3

2

12

5

1

23

8

4

6

16

11

10

9

2

1

12

4

3

21

8

5

10

15

6

7

2.1

2.2

2.5

2.3

2.1

1.5

2.3

2.2

1.9

1.7

2.2

3.7

3.1

KΑΤΑΤΑΞΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΕΞΘ 2014 Αφίξεις Διανυκτερεύσεις Διάρκεια παραμονής

KΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΦΙΞΕΙΣ &
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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Προφίλ Ταξιδιωτών

Τούρκοι

Γερμανοί

Ρώσοι

Αμερικάνοι

Στην παρακάτω ενότητα αναλύεται το προφίλ των ταξιδιωτών 
βασικών αγορών για τη Θεσσαλονίκη. 



Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προφίλ & λόγοι που επιλέγουν την πόλη

Οι Γερμανοί που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη είναι κυρίως ηλικίας 18 -50, την επισκέπτονται για την προσωπικότητά της και 
την αρχαιολογική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting
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Γιατί επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη ως προορισμός αναψυχής

Προφίλ:
18–50 ετών, ταξιδεύει 
με τον/η σύντροφό του
στη Θεσσαλονίκη 

Προσωπικότητα πόλης

Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον

Γαστρονομικό ενδιαφέρον

Εκδηλώσεις πόλης

Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο

Εκτενής παραλία για περπάτημα κτλ.

Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό)

Περαστικός (προηγούμενος ή τελικός προορισμός)

63%

63%

52% 

37% 

30% 

26% 

19% 

11% 



Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προετοιμασία ταξιδιού

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting
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Η πλειοψηφία των Γερμανών ταξιδιωτών κατά την προετοιμασία του ταξιδιού συμβουλεύεται το TripAdvisor, 
τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων και τα ταξιδιωτικά γραφεία.

72%
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα,

κυρίως Facebook

Online

Sites όπως το TripAdvisor

Web site ξενοδοχείου

Κοινωνικά δίκτυα

www.visitgreece.gr

Sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ.

www.thessaloniki.travel

www.thessaloniki2014.gr

Smart phone app

www.discovergreece.com

EΞΘ www.tha.gr

58%

37% 

19% 

19% 

12%

9%

5% 

2% 

2% 

0% 

Tαξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης (έντυπο)

23%

16% 



Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προετοιμασία ταξιδιού

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting
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Οι Γερμανοί προγραμματίζουν το ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη πολύ νωρίς και ταξιδεύουν κυρίως με αεροπλάνο.

61%
έκανε online κράτηση στο ξενοδοχείο

Πόσες μέρες πριν αποφασίσατε
το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη;

Πώς μεταβήκατε στη Θεσσαλονίκη

49%

19%

16%

0%

14 μέρες πριν

6 – 14 μέρες πριν

3 – 5 μέρες πριν

1 – 2 μέρες πριν

Αεροπλάνο

ΙΧ

Λεωφορείο

Άλλο

86%

12%

2%

2%
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Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Αξιοθέατα

Οι Γερμανοί επισκέπτονται τα κύρια αξιοθέατα συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Πύργου και του Αρχαιολογικού Μουσείου. 
Περισσότερο από το 20% των Γερμανών συνδυάζουν τη Θεσσαλονίκη με εκδρομή / επίσκεψη στη Βεργίνα και / ή την Χαλκιδική. 

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Ημερήσιες ΕκδρομέςΠοιό από τα αξιοθέατα έχετε επισκεφθεί
ή πρόκειται να επισκεφθείτε;

0% 40%

Όλυμπος

20%

Χαλκιδική

Βεργίνα

Μετέωρα

Πέλλα

Τίποτα

Δίον

Άλλο

0% 20% 40% 60% 80%

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Λευκός Πύργος

Παραλία Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο

Άνω Πόλη / Κάστρα

Άγιος Δημήτριος

Βυζαντινό Μουσείο

Ροτόντα

Εβραϊκό Μουσείο

Άλλο



Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Δαπάνες
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Άλλο

Σύνολο

Αξιοθέατα & Διασκέδαση

Εστιατόρια & Καφετέριες

Αγορές (Shopping)

€ 18,63

€ 58,15

€ 7,80

€ 13,31

€ 18,41

Δαπάνες στην πόλη ανά άτομο / ημέρα

Οι Γερμανοί δαπανούν κατά μέσο όρο € 58 ανά άτομο / ημέρα, κυμαίνονται δηλαδή στα ίδια επίπεδα δαπάνης σε σχέση με 
τους Αμερικανούς και σε αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με τους Ρώσους.



μέσα μαζικής μεταφοράς

δημόσια καθαριότητα

ατμοσφαιρική ρύπανση

Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Ικανοποίηση από την πόλη
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Οι Γερμανοί έχουν αξιολογήσει τη συνολική ικανοποίηση τους από την πόλη με βαθμό 7,8, ο οποίος είναι κάτω από
τον μέσο όρο. Οι πτυχές που αξιολογούν υψηλά είναι ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία / αναψυχή της Θεσσαλονίκης και
η συμπεριφορά των κατοίκων της. 

Κλίμακα 1-10
60% 65% 70% 75% 90%80% 85%

συμπεριφορά κατοίκων

ασφάλεια στην πόλη

κουλτούρα

διασκέδαση / αναψυχή

ασφάλεια στην πόλη

πλατείες, πεζοδρόμια

πλη/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις

πάρκα, «πράσινο»

ηχορύπανση

7.8
ο βαθμός της

συνολικής εκτίμησης



Οι Γερμανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις & Σχέση τιμής / ποιότητας

Οι Γερμανοί βαθμολογούν με χαμηλότερη βαθμολογία τη σχέση τιμής / ποιότητας των καφετεριών/ μπαρ, εστιατορίων και 
των καταστημάτων από ότι τις εγκαταστάσεις. Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή βαθμολογία της σχέσης τιμής / ποιότητας για τα 
ταξί, προφανώς διότι είναι σχετικά φθηνά. 
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Τι ήταν σημαντικό κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, τι κάνατε κυρίως;

7.0 7.4 7.8 8.0 8.6

Tαξί

Αεροδρόμιο / Λιμάνι
πρόσβαση από αεροδρόμιο

Πλοίο / ΚΤΕΛ / ΟΣΕ

Καταστήματα

Εστιατόρια

Μπαρ / Καφετέριες

7.2 7.6 8.2 8.4

Σχέση τιμής / ποιότητας

Εγκαταστάσεις

Κλίμακα 1-10



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προφίλ & λόγοι που επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη
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Οι Ρώσοι που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερης ηλικίας από εκείνους που ταξιδεύουν γενικά στην Ελλάδα. 
Επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη κυρίως για το αρχαιολογικό της και το πολιτιστικό της ενδιαφέρον. 

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Γιατί επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη ως προορισμός αναψυχής

Προφίλ:
18–30 ετών, ταξιδεύει 
με τον/η σύντροφό του
στη Θεσσαλονίκη 

Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον

Προσωπικότητα πόλης

Γαστρονομικό ενδιαφέρον

Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο

Εκτενής παραλία για περπάτημα κτλ.

Εκδηλώσεις πόλης

Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό)

Ιατρικοί λόγοι

75%

50% 

50% 

50% 

50% 

25% 

25% 

6% 



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προετοιμασία ταξιδιού
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Το ταξιδιωτικό γραφείο είναι η ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή προετοιμασίας του ταξιδιού, ακολουθούν ψηφιακά μέσα 
όπως το TripAdvisor, ιστοσελίδες ξενοδοχείων και sites αξιοθέατων.

91%
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα,
κυρίως Facebook και You Tube

Online

Sites όπως το TripAdvisor

Web site ξενοδοχείου

Sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ.

Κοινωνικά δίκτυα

Smart phone app

www.thessaloniki.travel

www.discovergreece.com

www.visitgreece.gr

www.thessaloniki2014.gr

 EΞΘ www.tha.gr

43%

38%     

29%

14%

10% 

5%

5%

5%

0% 

0% 

Tαξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης (έντυπο)

57%

14% 



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Κράτηση
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62%
έκανε online κράτηση στο ξενοδοχείο

Πόσες μέρες πριν αποφασίσατε
το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη;

Πώς μεταβήκατε στη Θεσσαλονίκη

Οι Ρώσοι σχεδιάζουν το ταξίδι τους εγκαίρως και ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη κυρίως αεροπορικώς.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

57%

24%

14%

5%

14 μέρες πριν

6 – 14 μέρες πριν

3 – 5 μέρες πριν

1 – 2 μέρες πριν

Αεροπλάνο

ΙΧ

Λεωφορείο

Άλλο

91%

5%

5%

0%
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Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Αξιοθέατα

Οι Ρώσοι επισκέπτονται πολλά από τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και συνδυάζουν ημερήσιες εκδρομές στα Μετέωρα,
τη Βεργίνα, τη Χαλκιδική και τον Όλυμπο.

Ημερήσιες Εκδρομές

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Ποιό από τα αξιοθέατα έχετε επισκεφθεί
ή πρόκειται να επισκεφθείτε;

0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60%

Μετέωρα

Βεργίνα

Χαλκιδική

Όλυμπος

Πέλλα

Τίποτα

Δίον

Άλλο

Λευκός Πύργος

Παραλία Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο

Άνω Πόλη / Κάστρα

Άγιος Δημήτριος

Βυζαντινό Μουσείο

Ροτόντα

Εβραϊκό Μουσείο

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Άλλο



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Δαπάνες
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Οι Ρώσοι δαπανούν € 95 ανά άτομο / ημέρα, εκ των οποίων € 39 διατίθενται σε ψώνια.

Δαπάνες στην πόλη ανά άτομο / ημέρα

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Άλλο

Σύνολο

Αξιοθέατα & Διασκέδαση

Εστιατόρια & Καφετέριες

Αγορές (Shopping)

€ 94,77



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Ικανοποίηση από την πόλη
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Οι Ρώσοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την συνολική τους εμπειρία στη Θεσσαλονίκη. Η διασκέδαση, η αναψυχή και
οι κάτοικοί της πήραν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Κλίμακα 1-10
60% 65% 70% 75% 90%80% 85%

κουλτούρα

σήματα & πληροφόρηση

διασκέδαση / αναψυχή

συμπεριφορά κατοίκων

ασφάλεια στην πόλη

πλη/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις

πλατείες, πεζοδρόμια

δημόσια καθαριότητα

πάρκα, «πράσινο»

ηχορύπανση

μέσα μαζικής μεταφοράς

ατμοσφαιρική ρύπανση

8.1
ο βαθμός της

συνολικής εκτίμησης



Ρώσοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις & Σχέση τιμής / ποιότητας
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Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και η σχέση τιμής / ποιότητας των μπαρ/ καφετεριών, των εστιατορίων και των καταστημάτων 
έχουν αξιολογηθεί με υψηλή βαθμολογία.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Κλίμακα 1-10

Τι ήταν σημαντικό κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, τι κάνατε κυρίως;

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Tαξί

Αεροδρόμιο / Λιμάνι
πρόσβαση από αεροδρόμιο

Πλοίο / ΚΤΕΛ / ΟΣΕ

Καταστήματα

Εστιατόρια

Μπαρ / Καφετέριες

Σχέση τιμής / ποιότητας

Εγκαταστάσεις
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Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προφίλ & λόγοι που επιλέγουν την πόλη

Η κύρια ηλικιακή ομάδα των Τούρκων που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη είναι ηλικίας 30 – 50, η αμέσως επόμενη ομάδα
είναι ηλικίας 18 – 30. Οι κύριοι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προορισμού είναι η προσωπικότητά της, η γαστρονομία και
η αρχαιολογική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Γιατί επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη ως προορισμός αναψυχής

Προφίλ:
30–50 ετών, ταξιδεύει 
με τον/η σύντροφό του
στη Θεσσαλονίκη 

Προσωπικότητα πόλης

Γαστρονομικό ενδιαφέρον

Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον

Εκδηλώσεις πόλης

Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο

Εκτενής παραλία για περπάτημα κτλ.

Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό)

Άλλο

75%        

67% 

58% 

25% 

25% 

17% 

8% 

17% 



Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προετοιμασία ταξιδιού
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Οι πλειοψηφία των Τούρκων ταξιδιωτών για την προετοιμασία του ταξιδιού του συμβουλεύεται το TripAdvisor και τις ιστοσελίδες 

83%
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα,

κυρίως Facebook

Online

Sites όπως το TripAdvisor

Web site ξενοδοχείου

www.visitgreece.gr

Smart phone app

Κοινωνικά δίκτυα

www.thessaloniki.travel

www.discovergreece.com

Sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ.

www.thessaloniki2014.gr

EΞΘ www.tha.gr

56%

39%

17% 

17% 

11% 

11% 

6% 

6% 

0%

0%

Tαξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης (έντυπο)

11% 

11% 



Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη 
Κράτηση

Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
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66%
έκανε online κράτηση στο ξενοδοχείο

Πόσες μέρες πριν αποφασίσατε
το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη;

Πώς μεταβήκατε στη Θεσσαλονίκη

Οι Τούρκοι μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη κυρίως οδικώς ή αεροπορικώς και αποφασίζουν το ταξίδι τους λίγο καιρό πριν
την πραγματοποίηση του, 6 – 14 μέρες πριν.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

33%

6%

6%

14 μέρες πριν

6 – 14 μέρες πριν

3 – 5 μέρες πριν

1 – 2 μέρες πριν

Αυτοκίνητο

Aεροπλάνο

Λεωφορείο

Άλλο

44%

39%

11%

6%

44%



Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Αξιοθέατα
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Ο Λευκός Πύργος αποτελεί το κυριότερο αξιοθέατο που επισκέπτονται οι Τούρκοι. Άνω του 22% συνδυάζει την επίσκεψή του 
στη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Ημερήσιες ΕκδρομέςΠοιό από τα αξιοθέατα έχετε επισκεφθεί
ή πρόκειται να επισκεφθείτε;

0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60%

Μετέωρα

Χαλκιδική

Όλυμπος

Βεργίνα

Πέλλα

Τίποτα

Δίον

Άλλο

Λευκός Πύργος

Παραλία Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο

Άνω Πόλη / Κάστρα

Άγιος Δημήτριος

Βυζαντινό Μουσείο

Ροτόντα

Εβραϊκό Μουσείο

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Άλλο
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Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Δαπάνες

Οι Τούρκοι ταξιδιώτες δεν ξοδεύουν ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους 
διατίθεται σε εστιατόρια και καφετέριες.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Δαπάνες στην πόλη ανά άτομο / ημέρα

Άλλο

Σύνολο

Αξιοθέατα & Διασκέδαση

Εστιατόρια & Καφετέριες

Αγορές

€ 16,64

€ 66,95

€ 13,17

€ 20,10

€ 17,04



Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Ικανοποίηση από την πόλη
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Οι Τούρκοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στη Θεσσαλονίκη με βαθμό 8,1. Οι μεγαλύτερες βαθμολογίες 
αφορούν την συμπεριφορά των κατοίκων, την διασκέδαση και τον πολιτισμό της πόλης.

60% 65% 75% 80% 95%85% 90%

κουλτούρα

σήματα & πληροφόρηση

συμπεριφορά κατοίκων

διασκέδαση / αναψυχή

ασφάλεια στην πόλη

μέσα μαζικής μεταφοράς

πλατείες, πεζοδρόμια

δημόσια καθαριότητα

πλη/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις

ηχορύπανση

πάρκα, «πράσινο»

ατμοσφαιρική ρύπανση

Κλίμακα 1-10

8.1
ο βαθμός της

συνολικής εκτίμησης

70%
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Τούρκοι ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις & Σχέση τιμής / ποιότητας

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Οι εγκαταστάσεις μπαρ/καφετεριών, εστιατόρια και καταστήματα έχουν υψηλή βαθμολογία αλλά, σε όλες τις κατηγορίες 
η σχέση τιμής – ποιότητας υπολείπεται της βαθμολογίας των εγκαταστάσεων.

Τι ήταν σημαντικό κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, τι κάνατε κυρίως;

7.0 7.5 8.0 8.5 9.5

Tαξί

Αεροδρόμιο / Λιμάνι
πρόσβαση από αεροδρόμιο

Πλοίο / ΚΤΕΛ / ΟΣΕ

Καταστήματα

Εστιατόρια

Μπαρ/ Καφετέριες

Κλίμακα 1-10
9.0

Σχέση τιμής / ποιότητας

Εγκαταστάσεις
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Οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη είναι γενικά νέοι ηλικίας 18 – 30 και ταξιδεύουν μαζί με φίλους
για να επισκεφθούν μνημεία αρχαιολογικής και πολιτιστικής αξίας.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Γιατί επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη ως προορισμός αναψυχής

Προφίλ:
18 – 30 ετών, ταξιδεύει 
στη Θεσσαλονίκη
μαζί με φίλους

Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον

Προσωπικότητα πόλης

Γαστρονομικό ενδιαφέρον

Εκδηλώσεις πόλης

Εκτενής παραλία για περπάτημα κτλ.

Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό)

Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο

Άλλο

Περαστικός (προηγούμενος ή τελικός προορισμός)

Ιατρικοί λόγοι

55%

45% 

45% 

30% 

25% 

25% 

10% 

10% 

10% 

5%

Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προφίλ & λόγοι που επιλέγουν την πόλη



Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Προετοιμασία ταξιδιού
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85%
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα,
κυρίως Facebook και Instagram

Tαξιδιωτικό γραφείο

Οδηγός πόλης (έντυπο)

22%

15%          

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Ένας στους 5 Αμερικανούς χρησιμοποιεί για την προετοιμασία του ταξιδιού του στη Θεσσαλονίκη πληροφορίες από 
ταξιδιωτικό γραφείο. Το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 41%) χρησιμοποιεί το TripAdvisor και τις ιστοσελίδες του ξενοδοχείου.

Online

Sites όπως το TripAdvisor

Web site ξενοδοχείου

Κοινωνικά δίκτυα

Sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ.

www.thessaloniki.travel

www.visitgreece.gr

Smart phone app

www.discovergreece.com

www.thessaloniki2014.gr

EΞΘ www.tha.gr

41%

41%

19% 

11% 

7% 

7% 

7% 

4% 

0% 

0% 



Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Κράτηση
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Οι Αμερικανοί αποφασίζουν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη πολύ καιρό πριν και μεταβαίνουν αεροπορικώς, πιθανόν
από την Αθήνα ή την Κωνσταντινούπολη. 

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

59%
έκανε online κράτηση στο ξενοδοχείο

Πόσες μέρες πριν αποφασίσατε
το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη;

Πώς μεταβήκατε στη Θεσσαλονίκη

52%

4%

11%

14 μέρες πριν

6 – 14 μέρες πριν

3 – 5 μέρες πριν

1 – 2 μέρες πριν

Aεροπλάνο

ΙΧ

Λεωφορείο

Άλλο

89%

7%

4%

0%

11%



Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Αξιοθέατα
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Όσον αφορά στην επίσκεψη των Αμερικανών στα διάφορα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος κατέχει
την πρώτη θέση. Επίσης, οι κοντινές περιοχές της Χαλκιδικής, του Ολύμπου και της Βεργίνας αποτελούν ενδιαφέροντες 
προορισμούς για τους Αμερικανούς. 

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Ημερήσιες ΕκδρομέςΠοιό από τα αξιοθέατα έχετε επισκεφθεί
ή πρόκειται να επισκεφθείτε;

0% 20% 40% 60% 0% 40%

Τίποτα

20%

Όλυμπος

Βεργίνα

Πέλλα

Δίον

Χαλκιδική

Μετέωρα

Άλλο

Λευκός Πύργος

Παραλία Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο

Άνω Πόλη / Κάστρα

Άγιος Δημήτριος

Βυζαντινό Μουσείο

Ροτόντα

Εβραϊκό Μουσείο

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Άλλο



Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Δαπάνες
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Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Δαπάνες στην πόλη ανά άτομο / ημέρα

Άλλο

Σύνολο

Αξιοθέατα & Διασκέδαση

Εστιατόρια & Καφετέριες

Αγορές (Shopping)

€ 52,53

Οι Αμερικάνοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο € 53 ανά άτομο / ημέρα, κινούνται δηλαδή στα ίδια επίπεδα δαπάνης με τους Γερμανούς. 
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Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Ικανοποίηση από την πόλη

Οι Αμερικανοί είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η συνολική βαθμολογία τους 
για την πόλη είναι 8,3.

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

60% 65% 75% 80% 95%85% 90%

συμπεριφορά κατοίκων

μέσα μαζικής μεταφοράς

κουλτούρα

διασκέδαση / αναψυχή

σήματα & πληροφόρηση

ασφάλεια στην πόλη

πλατείες, πεζοδρόμια

δημόσια καθαριότητα

πλη/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις

ηχορύπανση

πάρκα, «πράσινο»

ατμοσφαιρική ρύπανση

Κλίμακα 1-10

8.3
ο βαθμός της

συνολικής εκτίμησης

70%
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Αμερικανοί ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις & Σχέση τιμής / ποιότητας

Πηγή: ΕΞΘ, επεξεργασία από GBR Consulting

Οι εγκαταστάσεις των μπαρ/καφετεριών, εστιατορίων και των καταστημάτων βαθμολογούνται υψηλά, αλλά η σχέση τιμής / 
ποιότητας σημαντικά χαμηλότερα.

Τι ήταν σημαντικό κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, τι κάνατε κυρίως;

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Tαξί

Αεροδρόμιο / Λιμάνι
πρόσβαση από αεροδρόμιο

Πλοίο / ΚΤΕΛ / Λιμάνι

Καταστήματα

Εστιατόρια

Μπαρ/ Καφετέριες

Κλίμακα 1-10

Σχέση τιμής / ποιότητας

Εγκαταστάσεις



Ανάλυση του 
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Δυναμικού 
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Θεσσαλονίκη
Αριθμός ξενοδοχείων
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Ο συνολικός αριθμός ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε από 125 μονάδες το 2005 σε 138 το 2013, σημειώθηκε 
αύξήση της τάξεως του 10,4%. Την ίδια περίοδο, τα ξενοδοχεία 3*, 4* και 5*, αυξήθηκαν κατά 44%, 33% και 39% αντίστοιχα, 
ενώ ο αριθμός για τα ξενοδοχεία κατηγοριών 2* και 1* μειώθηκε ελάχιστα. 

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός ξενοδοχείων: 138, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Ξενοδοχεία ανά κατηγορία, 
2005 - 2013
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Ξενοδοχειακό Δυναμικό Θεσσαλονίκη
Αριθμός δωματίων
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Όσον αφορά στον αριθμό των δωματίων η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα ξενοδοχεία 5*: μεταξύ 2005 και 2013
ο αριθμός δωματίων αυξήθηκε κατά 49%. Οι αντίστοιχες αυξήσεις στην κατηγορία 4* ήταν 4%, ενώ στα ξενοδοχεία 3*
ήταν 21%. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, ο αριθμός δωματίων για τα ξενοδοχεία 1* και 2* μειώθηκε 9% και 17% αντίστοιχα.

Πηγή: ΞΕΕ

Συνολικός αριθμός δωματίων: 7.665, 
σε όλες τις κατηγορίες για το 2013

Δωμάτια ανά κατηγορία, 2005 - 2013
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Μέσος όρος δωματίων ανά κατηγορία, 2005 - 2013

Τα ξενοδοχεία 5* έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό σε δωμάτια, δηλαδή 143 δωμάτια ανά μονάδα. Κάθε μία από τις χαμηλότερες 
κατηγορίες έχει λιγότερα δωμάτια ανά ξενοδοχείο. Τέλος, ο μέσος όρος δωματίων ανά ξενοδοχείο παρέμεινε σχετικά 
σταθερός την περίοδο 2007 – 2013.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Θεσσαλονίκη
Μέγεθος ανά κατηγορία ξενοδοχείου
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Τουριστικό Προϊόν
Θεσσαλονίκης
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
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Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζει ποικίλες
όψεις της ζωής κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
περίοδο: της τέχνης, της ιδεολογίας, της κοινωνικής 
οργάνωσης, της θρησκείας, αλλά και της επίδρασης
των ιστορικών εξελίξεων και της πολιτικής κατάστασης 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι 11 αίθουσες της 
μόνιμης έκθεσης, άνοιξαν στο κοινό σταδιακά από
το 1997 έως τις αρχές του 2004. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Αρχαιολογικό Μουσείο
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Στο Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόνιμα 
εκθέματα της προϊστορικής Μακεδονίας, της Μητροπολιτικής
Θεσσαλονίκης, περίοδος 7ος π.Χ. – 3ος π.Χ. αι. κ.ά.
Το μουσείο φιλοξενεί κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Λευκός Πύργος
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Ο Λευκός Πύργος αποτελεί σύμβολο για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Είναι μια κυλινδρική κατασκευή με ύψος
33,9 μ., περίμετρο 70 μ. και διάμετρο 22,7 μ. Έχει 6 ορόφους, 
που επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα, που ελίσσεται 
κοχλιωτά και σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο. Σύμφωνα
με μία εκδοχή, η χρονολογία κατασκευής του Πύργου 
τοποθετείται περί το 1450-1470, λίγο μετά την κατάληψη της 
πόλης από τους Τούρκους (1430) και πρόκειται για ένα από 
τα πιο πρώιμα δείγματα οθωμανικής οχυρωματικής.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
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Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ιδρύθηκε το 1997
και από τότε εξελίσσεται σταθερά και δυναμικά.
Το Μουσείο στεγάζεται στη βορειοανατολική πτέρυγα
του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών, σε ένα χώρο 
συνολικής έκτασης 3.300 τ.μ. ,ειδικά διαμορφωμένο και 
σύμφωνο με τις διεθνείς αρχές λειτουργίας των μουσείων.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Ρωμαϊκή Αγορά
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Η Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά χτίστηκε το 42 π.Χ.-138 μ.Χ. και 

Αποτελούσε το κοινωνικό, οικονομικό, διοικητικό, 
πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο όλης της πόλης. Εκεί 
υπήρχαν τα πιο επιβλητικά και μεγαλοπρεπή δημόσια κτίρια. 
Είχε μια μεγάλη κεντρική πλατεία με μεγάλες κιονοστοιχίες, 
φιλοξενούσε ένα ωδείο, ένα χώρο θεαμάτων, αρχείο, 
νομισματοκοπείο, λουτρό, μαγαζιά και μεγάλες στοές από 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Εβραϊκό Μουσείο
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Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε για να τιμήσει 
την πλούσια και δημιουργική Σεφαραδίτικη κληρονομιά του 
πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην πόλη αυτή μετά τον 15ο 
αιώνα. Μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία το 1492, 
χιλιάδες Εβραίοι βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στην πόλη, 
φέρνοντας μαζί τους τη γνώση του πολιτισμού της 
Αναγέννησης και των γλωσσών της Δυτικής Μεσογείου. 
Ειδικότητες, όπως η τυπογραφία, η χαρτογραφία, οι ιατρικές 
επιστήμες και η γνώση των σύγχρονων όπλων, προσέδωσαν 
στους Εβραίους από την Ιβηρική Χερσόνησο ιδιαίτερη αξία 
για τους Οθωμανούς.
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Μουσείο Ατατούρκ

Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
στο σπίτι της οδού Αποστόλου Παύλου το 1881. Το σπίτι αυτό 
παραχωρήθηκε το 1935 από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο 
τουρκικό κράτος, το οποίο αποφάσισε την μετατροπή του
σε μουσείο αφιερωμένο στον Κεμάλ Ατατούρκ. Η λειτουργία 
του ως μουσείο ξεκίνησε το 2013. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Αψίδα του Γαλέριου
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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης 
είναι η Αψίδα του Γαλέριου, που βρίσκεται στην πάνω 
πλευρά της Εγνατίας οδού, σε μικρή απόσταση από την 
Ροτόντα. Η Καμάρα είναι ένα λαμπρό μνημείο, του οποίου
ο προορισμός δεν ήταν πρακτικός αλλά αναμνηστικός
και τιμητικός. Πρόκειται για ένα θριαμβικό τόξο που 
κατασκευάστηκε λίγο πριν το 305 μ.Χ. για να τιμηθεί
ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γαλέριος, ύστερα από
την οριστική νίκη του κατά των Περσών.
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Ροτόντα

H Ροτόντα είναι κτίσμα το οποίο προοριζόταν για 
μαυσωλείο του Γαλέριου. Λόγω της μη χρήσης του 
αργότερα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό του Αγίου 
Γεωργίου και συμπεριλήφθητε στα Παλαιοχριστιανικά
και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται
για θολωτό στρογγυλό κτίσμα του 4ου αιώνα.
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Ναός Αγίας Σοφίας

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας είναι από τα σπουδαιότερα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο κέντρο. Ανήκει 
στα πιο σημαντικά παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδας 
και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. 



ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 383

Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Ναός Αγίου Δημητρίου

Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε στα μέσα του 5ου 
αιώνα (413), πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου, από 
τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο, ο οποίος θεραπεύτηκε 
από ανίατη ασθένεια. Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 μετέβαλε 
σχεδόν σε ερείπια τον ιστορικό Ναό και οι αναστηλωτικές 
εργασίες που τον αποκατέστησαν στην αρχική του μορφή 
διήρκησαν έως το 1948. Από τότε λειτουργεί κανονικά και 
αποτελεί ως μνημείο τέχνης ένα από τα πλέον υπέροχα 
χριστιανικά μνημεία της ελληνικής ανατολής. 
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Μπεζεστένι

Το Μπεζεστένι (υφασματαγορά) ήταν ένας πολύ σημαντικός 
θεσμός των οθωμανικών (Τουρκικά: bezesten) - η λέξη 
προέρχεται από την αραβική λέξη μπεζ (bez) η οποία 
σημαίνει ρούχο - ύφασμα, χρησιμοποιείται και για τα 
κεντήματα και τα υπόλοιπα ακριβά αντικείμενα και την 
περσική κατάληξη -ιστάν. Τα μπεζεστένια χτίζονταν
κατά την διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ο 
σχεδιασμός-αρχιτεκτονική βασιζόταν στην αρχιτεκτονική
των Ισλαμικών Τεμένων. Εκεί πωλούνταν πολύτιμα 
αντικείμενα, φυλάσσονταν έγραφα και περιουσιακά στοιχεία, 
γινόταν έλεγχος της ποιότητας των εμπορευμάτων και 
καθορίζονταν οι ισοτιμίες των νομισμάτων. Τα κτίρια στα οποία 
στεγάζονταν οι αγορές αυτές είχαν αρχιτεκτονική με θόλους. 
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι 
το κορυφαίο φεστιβάλ κινηματογράφου της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, το βήμα παρουσίασης της ετήσιας ελληνικής 
παραγωγής και το πρωτεύον και παλαιότερο φεστιβάλ
στα Βαλκάνια για τις δημιουργίες νεοεμφανιζόμενων 
κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο. Εγκαινιάστηκε
το 1960 ως Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου και από 
το 1992 έγινε διεθνές, περιλαμβάνοντας Διαγωνιστικό Τμήμα 
ταινιών μεγάλου μήκους πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών 
με την πρώτη ή τη δεύτερή τους ταινία. 
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Επταπύργιο

Το Φρούριο του Επταπυργίου, γνωστό και με την οθωμανική 
ονομασία Γεντί Κουλέ (Yedi Kule), βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό άκρο των τειχών της Θεσσαλονίκης, εντός 
της Ακρόπολης. Αποτελείται από δύο ενότητες: το βυζαντινό 
φρούριο, το οποίο συνθέτουν δέκα πύργοι με τα μεταξύ 
τους μεσοπύργια διαστήματα και τον περίδρομο, καθώς και 
τα νεότερα κτίσματα των φυλακών, που έχουν κτιστεί εντός 
κι εκτός του φρουρίου. Οι πύργοι της βόρειας πλευράς 
αποτελούν τμήματα του παλαιοχριστιανικού τείχους της 
Ακρόπολης, ενώ αυτοί της νότιας προστέθηκαν πιθανότατα 
κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, σχηματίζοντας τον 
κλειστό πυρήνα του φρουρίου. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Άνω Πόλη

ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 387

Η Άνω Πόλη είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης που διασώθηκε από την καταστροφική πυρκαγιά 
του 1917. Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης και εκτείνεται 
μέχρι τα βυζαντινά τείχη. Κατοικείται από την ελληνιστική περίοδο 
με αυξανόμενη πυκνότητα που κορυφώνεται την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Ξεχωρίζει για το δροσερό μικροκλίμα της και για 
την εξαίσια θέα που προσφέρει σε ολόκληρη την πόλη και τον 
Θερμαϊκό. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Γενί Τζαμί
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Το Γενί τζαμί είναι σημαντικό μνημείο της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας, χτίστηκε το 1902 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Vital-
iano Poselli και χρησίμευε ως τόπος λατρείας για τους Εβραίους 
που είχαν εξισλαμιστεί.

Μετά την ανταλλαγή (1923-1924), στέγασε για μικρό διάστημα 
πρόσφυγες, και από το 1925 έως το 1963 χρησιμοποιήθηκε ως 
αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Σήμερα είναι εκθεσιακός χώρος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Αλατζά Ιμαρέτ
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Το Αλατζά Ιμαρέτ, που σημαίνει "Πολύχρωμο άσυλο", ή Ισάκ Πασά 
Τζαμί βρίσκεται στην οδό Κασσάνδρου βορειανατολικά της 
εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Στην είσοδο του κτιρίου υπάρχει 
επιγραφή, σύμφωνα με την οποία το Αλατζά Ιμαρέτ ιδρύθηκε το 
1484 από τον Ισάκ Πασά.

Στο χώρο λειτουργούσε ιμαρέτ (πτωχοκομείο) και μεντρεσές 
(ιερατική σχολή). Το κτίριο έχει σχήμα ανεστραμμένου Τ με κεντρικό 
χώρο, δύο μεγάλους θόλους, πλάγια διαμερίσματα στη δυτική πλευρά 
και κιονοστήρικτη στοά. Ο κεντρικός χώρος του κτιρίου ήταν ο χώρος 
προσευχής, ενώ στους τέσσερις παράπλευρους γινόταν η διδασκαλία 
και τα συσσίτια. 

Σήμερα στο Αλατζά Ιμαρέτ γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
περιοδικές εκθέσεις.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Χαμζά Μπέη Τζαμί & Τζαμί του Λεμπέτ

ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 390

Το Χαμζά Μπέη Τζαμί, ευρύτερα ως Αλκαζάρ, χτίστηκε στα 1467/68 
από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη. Σήμερα 
γίνονται έργα για την αναστήλωση του τζαμιού που πρόκειται να 
στεγάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις 
εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Το τζαμί του Λεμπέτ βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου 
Μελά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε πιθανότατα στα 
τέλη του 19ου αιώνα από έγκλειστους στο στρατόπεδο 
μουσουλμάνους, για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών τους 
αναγκών. Ο μιναρές του γκρεμίστηκε το 1925, όταν κατεδαφίστηκαν 
όλοι οι μιναρέδες της Θεσσαλονίκης. Είναι προσανατολισμένο προς 
τη Μέκκα, την ιερή πόλη των μουσουλμάνων.

Στα πλαίσια της διάνοιξης της οδού Λαγκαδά το τζαμί μετακινήθηκε 
βορειότερα στο χώρο, διατηρώντας τον προσανατολισμό του.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Πολυπολιτισμικές εμπειρίες μέσω θεματικών διαδρομών 
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Μια πόλη πολύχρωμη και πολυπολιτισμική

Το πλήθος των πολιτισμών που συνυπήρξαν για αιώνες στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
αναδεικνύεται μέσα από διαδρομές στην καρδιά της πόλης 
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Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Θεματική Διαδρομή: Βασικά Σημεία ενδιαφέροντος 

Πλατεία Αριστοτέλους

Παραλία

Λευκός πύργος

Αρχαιολογικό μουσείο

Αγία Σοφία

Μπέη Χαμάμ

Ρωμαϊκή αγορά

Ροτόντα 
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Μια διαδρομή στην καρδιά της πόλης, ανακαλύπτοντας τα βασικά αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. 
Σε κάθε βήμα ξετυλίγεται ένα μείγμα πολυπολιτισμικών εικόνων. 



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης 
Θεματική Διαδρομή: Εβραϊκή Ιστορία 
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Λευκός πύργος

Ραβινάτο

Λευκός Πύργος

Εβραϊκή κοινότητα

Συναγωγή

Αγορά Μοδιάνο

Εβραϊκό μουσείο Θεσσαλονίκης

Μνημείο ολοκαυτώματος
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Περιπλάνηση στην Εβραϊκή Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συναντώντας ιστορικά κτήρια, 
αναβιώνουν εικόνες από άλλες εποχές που συνδυάζονται αρμονικά με το σήμερα.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης: 
Θεματική Διαδρομή: Βυζαντινά και Τουρκικά μνημεία
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Μουσείο Λευκού Πύργου

Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού

Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μουσικών 
Οργάνων

Μνημείο Μπεζεστένι

Μπέη Χαμάμ

Μουσείο Ατατούρκ
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Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και συναισθήματα που συνδυάζει Βυζαντινές και Τουρκικές 
πολιτισμικές πτυχές. Ξεκινώντας από το μουσείο του Λευκού Πύργου, ο επισκέπτης συναντά 
τα μουσεία Βυζαντινού πολιτισμού και κατευθύνεται προς τα  Τουρκικά μουσεία και μνημεία.



Moναδικά στοιχεία Θεσσαλονίκης
Θεματική Διαδρομή: Σύγχρονη τέχνη
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Μουσείο Φωτογραφίας

Μουσείο Κινηματογράφου

Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης

Ολυμπιακό Μουσείο
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Πρόκειται για μια περιήγηση στις όψεις της σύγχρονης τέχνης που υπάρχουν στην πόλη. 
Η τέχνη λαμβάνει νέα μορφή και παρουσιάζεται στον επισκέπτη, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 
με μοναδικές εικόνες και εμπειρίες.



Κύρια Τουριστικά Προϊόντα Θεσσαλονίκης
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ΜΙCE

Μια νεανική πολη με:

Μείγμα πολιτιστικών στοιχείων

Πανέμορφο παραλιακό μέτωπο 

Πολλές επιλογές για αγορές, ψυχαγωγία 
και διασκέδαση

Εξαιρετική γαστρονομική παράδοση

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα 
προαπαιτούμενα στο να γίνει ένας 
προορισμός MICE:

Συνεδριακή Υποδομή

Διαμονή

Προσβασιμότητα

Διασκέδαση / Εμπειρίες

Ταυτότητα Περιοχής

Υποστήριξη από CVB, PCO, Δήμο και 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

Αγορές / Στόχοι 

Κύριες:
Ευρώπη 
Βαλκάνια 
Τουρκία
Ρωσία

Για Περαιτέρω 
Ανάπτυξη: 
ΗΠΑ
Ισραήλ

Το City Break & Mice αποτελούν αυτόνομα προϊόντα για τη Θεσσαλονίκη. 
Ο Πολιτιστικός / Θρησκευτικός τουρισμός και η γαστρονομία λειτουργούν συμπληρωματικά 
αλλά καθοριστικά, διαχέοντας όλες τις εμπειρίες της Θεσσαλονίκης. 



City Break Θεσσαλονίκης 
Στρατηγικές προτεραιότητες
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Δημιουργία εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με την υποστήριξη ενός ημερολογίου 
με πληροφορίες για τις εκδηλώσεις.

Δημιουργία μιας κάρτας πόλης, η οποία θα παρέχει πληροφορίες και εκπτώσεις σε διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα.

Βελτίωση δημόσιας καθαριότητας, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης σε συνεργασία με τον Δήμο. 
Ενίσχυση του φυσικού τοπίου και των «πράσινων» όψεων της πόλης.

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

Βελτίωση των υπηρεσιών των ξενοδοχείων 1 – 4 αστέρων.

Πακέτα που να συνδυάζουν την Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική.

Θεματικές διαδρομές
Βασισμένες στην ιστορία, τον πολιτισμό και την θρησκεία
Εναλλακτικές διαδρομές: φαγητό, γκράφιτι, νυχτερινή ζωή κτλ.
Διαδρομές κρασιού



City Break Θεσσαλονίκης 
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Κύριο Προϊόν

Υπο-προϊόντα

Προϊόντα Τμήματα Αγορ ς 

Νεολαία

Ζευγάρια 

Νεολαία και μέση ηλικία

Όλες οι ηλικίες

Όλες οι ηλικίες

Αγορές Στόχοι

Ευρώπη, Ρωσία, Βαλκάνια
Έμφαση σε αγορές με διάρκεια 
πτήσης <4 ωρών ή οδική πρόσβαση

Τουρκία

Ισραήλ

Ευρώπη, Ρωσία, Βαλκάνια

Εκδηλώσεις, Παραστάσεις & Φεστιβάλ 
(Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου κ.α. )

City Life: Περιπλάνηση στην πόλη
(Θεματικές διαδρομές σε πολύ-πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, 
από την Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή - Βυζαντινή - Οθωμανική περίοδο)

Ψώνια

Νυχτερινή 
Ζωή

Γειτονιές Γεμάτες Ζωντάνια 
(Θετική διάθεση των κατοίκων)

Δύο βασικές 
πτυχές της 
εμπειρίας του 
επισκέπτη για 
το City Break : 
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Youthful
City

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
CITY BREAK



Thessaloniki City Break: a Youthful City
Αξιοποιήσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη κύριου προϊόντος 

ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 400

Προβολή του City Break προϊόντος της Θεσσαλονίκης. 

Ανάδειξη της μοναδικής προσωπικότητας της πόλης που ζει έντονα και διασκεδάζει.

Έμφαση στο νεανικό της προφίλ.

Προβολή της ομορφιάς, της παραλίας και των αξιοθέατων που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης.



Thessaloniki City Break: a Youthful City 
Νο 9 στις 10 καλύτερες πόλεις για νυχτερινή ζωή
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Δουβλίνο – Ιρλανδία 

Βελιγράδι – Σερβία 

Λα Παζ – Βολιβία 

Σαο Πάολο – Βραζιλία 

Σαν Χουάν – Πουέρτο Ρίκο

Γκόα – Ινδία 

Ιμπιζα – Ισπανία 

Χιούστον – Τέξας 

Θεσσαλονίκη – Ελλάδα

Μπακού – Αζερμπαϊτζάν 

Τhessaloniki has more cafés 
per capita than any other 
European city.
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Thessaloniki City Break: a Youthful City 
Eυρωπαϊκή πρωτεύουσα 2014
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Ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής 
Πρωτεύουσας Νεολαίας» 
δίνεται από το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Νεολαίας 
(European Youth Forum) 
σε μια ευρωπαϊκή πόλη 
για ένα ολόκληρο έτος.



Thessaloniki City Break: a Youthful City
Αγορές – Στόχοι 
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Στόχευση στις χώρες με απευθείας σύνδεση και μικρή διάρκεια πτήσης (<4 ώρες) ή οδική πρόσβαση



Τhessaloniki City Break: Α Youthful City 
Οι αεροπορικές συνδέσεις ως ευκαιρία
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Οι αεροπορικές πτήσεις 
χαμηλού κόστους αυξάνουν 
την κινητικότητα των 
ταξιδιωτών. 

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
διαθέτει καλό επίπεδο 
αεροπορικών συνδέσεων με την 
Ευρώπη ( ιδιαίτερα με την 
Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Αυστρία και το 
Βέλγιο) με την υποστήριξη των 
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους. Τέτοιες είναι η Ryanair η 
οποία μπήκε στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης το 2011, η EasyJet 
και άλλες, που με την παρουσία 
τους δημιούργησαν οικονομική 
πρόσβαση σε πολλά μερίδια 
ταξιδιωτών συμπεριλαμβανομένων 
των Millennials.



Thessaloniki City Break: a Youthful City 
Στόχευση στους Millennials
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Πηγές : PhoCusWright, Boston Consulting Group

Εκδηλώνουν 23% περισσότερο ενδιαφέρον για τα ταξίδια, σε σχέση με άλλα δημογραφικά προφίλ.

66% των Millennials θεωρούν πώς στις σημαντικότερες αξίες στη ζωή συγκαταλέγονται και τα ταξίδια. 

Θεωρούν τα ταξίδια αναφαίρετο δικαίωμά τους και μεταφέρουν αυτόν τον ενθουσιασμό 
και προς άλλες γενιές, συμπεριλαμβανομένων των γονέων τους.

71% των Millennials επιλέγουν ταξίδια 3 νυχτών (ή και λιγότερων) αλλά ταυτόχρονα είναι δύο φορές 
πιο πιθανό - σε σχέση με ταξιδιώτες μεγαλύτερων ηλικιών - να κάνουν ταξίδια 14+ ημερών.



Thessaloniki City Break: 
A Youthful City
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Mοναδικά Στοιχεία:

City Life

Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 2014

Νυχτερινή Ζωή 
(Top 10 Nightlife Cities)

Κάτοικοι-Φιλοξενία

Τμήμα Αγοράς: 

Νέοι

Προφίλ Ταξιδιωτών:

Πρόσβαση Αεροπορικώς ή οδικώς
Χρονική περίοδος Άνοιξη ή Φθινόπωρο
Μικρής διάρκειας διαμονή

Προϊόν City 
Break Youth 



Thessaloniki City Break: a Youthful City
Αντιληπτική Χαρτογράφηση
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Τουριστικός 
προορισμός(+)

Τουριστικός 
προορισμός(-)

Key brand 
positioning - 
Thessaloniki: 
a youthful 
multicultural 
city

BERLIN

AMSTERDAM

COPENHAGEN

ROME

BARCELONA

ISTANBUL 
VIENNA

PRAGUE 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολιτιστικός 
πλούτος (–)

Πολιτιστικός 
πλούτος (+)

Ανταγωνισμός Θεσσαλονίκης σε διε-
θνές επίπεδο: city break προορισμοί
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Thessaloniki City Break: a Youthful City
Σύνθεση Brand Essence

Brand essence Η πολύχρωμη, νεανική, ζωντανή «γειτονιά» της Ευρώπης

Διαφορετικότητα, ομορφιά, φρεσκάδα, βάθος και ελαφρότητα, ποικιλία 

και μοναδικότητα, 24/7 live

Brand values Νεανικότητα 

Χαλαρότητα αλλά και δυναμισμός

Έντονοι ρυθμοί, ζωντάνια και θετική διάθεση 

Πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα σε αρμονική συνύπαρξη 

Εφευρετικότητα 

Γενναιοδωρία 

Brand USP Πόλη με αστείρευτη φρεσκάδα και νεανικό ταπεραμέντο που ανατροφοδοτείται στο 

πέρασμα του χρόνου από την επαφή των ανθρώπων, πολιτισμών, ιδεών, γεύσεων, 

εμπειριών

Target audiences Νέοι όλων των ηλικιών και κυρίως millennials αλλά και ζευγάρια, LGBT 

Έμφαση σε αγορές με διάρκεια πτήσης <4 ωρών ή οδική πρόσβαση: Ευρωπαϊκές χώρες, 

Ρωσία, Βαλκάνια, Τουρκία 

Niche αγορά: Ισραήλ 

Brand attributes / 
reasons why

Έντονα πολύ-πολιτισμικά στοιχεία, εκεί που συναντιέται η Δύση με την Ανατολή και τα 

Βαλκάνια, νυχτερινή ζωή, αμέτρητα μπαρ και καφέ, πόλη που ξέρει να ζει και να 

διασκεδάζει, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014,  παραλιακό μέτωπο, ζεστασιά και 

θετική διάθεση κατοίκων, γαστρονομική παράδοση, εξαιρετικό street food, φεστιβάλ, 

θέατρα, παραστάσεις που διαμορφώνουν νέες τάσεις 
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Thessaloniki City Break: a Youthful City
Κύρια υπογραφή μάρκας



THESSALONIKI

Thessaloniki City Break: a Youthful City
Brand Unique Value Proposition
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The youthful 
urban heart of an 
extraordinary city



THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART



THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART

Straight to the hip urban heart 
of an extraordinary city



Straight to the hip urban heart 
of an extraordinary city
Connected, dynamic, open, fun, inventive, generous. 
Throw in legendary cuisine, a framed party scene 
and layer of history and you have a city with a 
unique gloss you cannot get enough of. 

THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART



THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART

Straight to the hip urban heart 
of an extraordinary city
Connected, dynamic, open, fun, inventive, generous. 
Throw in legendary cuisine, a framed party scene 
and layer of history and you have a city with a 
unique gloss you cannot get enough of. 

Μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα αλλά ένας πλούτος δυνατών 
εμπειριών. Μια έκπληξη στις αισθήσεις σε κάθε γωνία. Ένα 
διατηρητέο αρχιτεκτόνημα στο κέντρο, το πιο νόστιμο street 
food που έχεις δοκιμάσει, ο ήχος της θάλασσας καθώς 
περπατάτε στην παραλιακή, ο ήλιος που ζεσταίνει καθώς 
κατεβαίνετε την Αριστοτέλους και αντικρίζετε τον Θερμαϊκό. 
Σε αυτή την πόλη, ο ρυθμός έχει χρώμα πολιτισμού, οι ήχοι 
έχουν «άποψη», η ενέργεια έχει γεύση, οι άνθρωποι ξέρουν 
να απολαμβάνουν. Ελάτε και γίνετε μέρος αυτού του 
μοναδικού μωσαϊκού. Ταξιδέψτε στον ρυθμό της και αφήστε 
την ενέργειά της να σας κατακτήσει. Για πάντα.



Έμφαση σε υπο-κατηγορίες 
του City Break / Young at Heart
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Θεσσαλονίκη City Break /
Young at Heart:

Urban Culture Nightlife Gastronomy



Θεσσαλονίκη City Break / Young at Heart – Urban Culture 
Brand Unique Value Proposition
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MULTICULTURAL 
IDENTITY, 
CREATES MOST 
INTERESTING 
URBAN STORIES

The cultural richness 
of Thessaloniki as key driver 
(in arts, gastronomy, 
music, cultural treasures, 
neighborhoods, architecture)



Get to know a truly multicoloured 
European city 

Έκπληξη, έμπνευση και ζεστασιά. Αυτά νιώθει κανείς στη 
Θεσσαλονίκη, πόλη-μωσαϊκό, ανθρώπων, χρωμάτων, γεύσεων, 
εμπειριών.  Όταν ανακαλύπτετε ένα «μονόχρωμο» πολιτιστικό 
θησαυρό αιώνων περπατώντας στους δρόμους του κέντρου, ή 
όταν περιηγείστε σε μια πολύχρωμη γειτονιά. Όταν δοκιμάζετε 
γεύσεις από τον Πόντο και την Κωσταντινούπολη, ή όταν 
ανακαλύπτετε ένα τουρκικό χαμάμ. Όταν επισκέπτεστε το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου με ταινίες που δοκιμάζουν τα όρια της 
σύγχρονης Ευρωπαϊκής 7ης τέχνης ή όταν πηγαίνετε μια βόλτα 
στην παραλιακή χαζεύοντας τα έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. 
Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, ένα πολύχρωμο καλειδοσκόπιο, στην 
καρδιά της βόρειας Ελλάδας, στο σταυροδρόμι Δύσης και 
Ανατολής, με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο και φόντο την 
μακεδονική φύση. Πόλη που αφήνει αίσθηση πολύχρωμη, ζεστή, 
γλυκιά. Πόλη με μεγάλη καρδιά, που χωράει τη διαφορετικότητα, 
την υποδέχεται φιλόξενα. Που ανανεώνεται μέσα από την 
συνύπαρξη και σύνδεση ανθρώπων, πολιτισμών, ιδεών. Και που 
τελικά καταφέρνει να εμπνέει και πάντα να προκαλεί, θετικά, 
δίνοντας τον ρυθμό. 

THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART



NIGHTLIFE 
REVEALS 
THE TRUE SOUL 
OF THE CITY

Atmospheric bars, Clubs 
with boldness and attitude, 
Concerts with Post rock bands 
and New ethnic sounds, 
Greek live scenes, etc: 
the richness and distinctiveness 
of nightlife in Thessaloniki 
as key driver.

Θεσσαλονίκη City Break / Young at Heart - Nightlife 
Brand Unique Value Proposition
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Feel the heartbeat of the night 

Η καρδιά της νύχτας χτυπά δυνατά. Στα ατμοσφαιρικά 
μπαράκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα διάσημα και 
πολύβουα Λαδάδικα, στο ρυθμό της μουσικής των κλαμπ, 
στα χρώματα που πλημμυρίζουν τον ορίζοντα με τις πρώτες 
αχτίδες φωτός το ξημέρωμα. Μπαρ και μουσικές σκηνές με 
άποψη και ιστορία. Πολύχρωμα και φρέσκα κοκτέιλ που 
διαμορφώνουν τάσεις, γευστικά μείγματα από το παρελθόν, 
«σπιτικά» ρακόμελα και τσίπουρα. Νέες μουσικές, μπάντες 
που εμπνέονται από τα Βαλκάνια έως και τη Δυτική Ευρώπη, 
ήχοι μυσταγωγικοί που μιλούν για τη χαρά τη ζωής, χρώματα 
και αρώματα λεπτά, δυτικά, αλλά και γεμάτα, ανατολίτικα. Για 
να ακουμπήσετε την ψυχή αυτής της πόλης θα πρέπει να 
παραδοθείτε σε αυτούς τους ήχους και αρώματα. Την ιστορία 
που γράφτηκε και γράφεται τη νύχτα. Είστε κομμάτι της. 

SOUL CITYTHESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART



THE MULTICULTURAL 
SOUL OF GREEK 
NORTHERN CUISINE 
LIVES IN THESSALONIKI

ΘεσσαλονίκηMarketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 420

Θεσσαλονίκη City Break / Young at Heart - Gastronomy 
Brand Unique Value Proposition

The gastronomic richness of 
Thessaloniki as key driver: 
recipes of Byzantines, 
Ottomans, Balkans and Jewish, 
�avours from Pontos, Asia
Minor, Constantinople, 
all in one pot.



Take a fascinating and bounteous 
culinary journey

Βυζαντινοί, Οθωμανοί, Βαλκάνιοι, Σεφαραδίτες, Πόντιοι, 
Μικρασιάτες, Κωσταντινοπολίτες, σε ένα κοινό γευστικό 
ταξίδι. Πώς είναι η γαστρονομία σε μια πόλη που αναμιγνύει 
όλα αυτά τα γευστικά ρεύματα και τεχνικές; Είναι 
συναρπαστική και γενναιόδωρη. Είναι εμπειρία περισσότερο 
από φαγητό. Στην πατρίδα της γεύσης, κάθε μπουκιά κρύβει 
πίσω της μνήμες, ιστορίες, συναισθήματα. Από το πιο νόστιμο 
street food  που έχετε ποτέ δοκιμάσει, μέχρι το «σπιτικό» 
φαγητό που επιστρέφει σε ανθρώπους και τόπους 
ξεχωριστούς, αλλά και την νεωτερική γαστρονομική σκηνή 
με τις πειραματικές εκδοχές που ανεβάζουν κλασικές 
γεύσεις σε άλλο επίπεδο, το νόστιμο σε αυτή την πόλη 
αποκτά την πραγματική του διάσταση. 

The land of spice THESSALONIKI
YOUNG 
AT HEART
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ΤΟΥΡΚΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
CITY BREAK



City Break 
Στόχευση στην Τουρκία
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Προφίλ Τμήματα ΑγοράςΚύριο Προϊόν 
City Break

Μέσω ΙΧ ή αεροπορικώς

Άνοιξη ή φθινόπωρο

Διαμονή μικρής διάρκειας

Υψηλή ικανοποίηση

Ξενοδοχεία 
4 & 5 αστέρων

Κύρια αγορά 

Toύρκοι Νέοι

Μέση ηλικία

City Life & διασκέδαση

Γαστρονομία

Ιστορία & Πολιτισμός



City Break Τουρκία
Μοναδικά χαρακτηριστικά Θεσσαλονίκης
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Μικρή απόσταση και εύκολη πρόσβαση που την καθιστούν ελκυστική ακόμα και για σύντομες αποδράσεις

Πλούσια Ιστορία και πολιτιστική κληρονομία, κοινές περίοδοι και αναφορές ανάμεσα στις δύο χώρες:
Οθωμανικά μνημεία 
Γενέτειρα του Κεμάλ

Zωντανή πόλη με νεανικό προφίλ και πολλές επιλογές διασκέδασης 

Μοναδική τοπική γαστρονομία 

Συνδυάζεται με Sun and Beach διακοπές στην εξωτική Χαλκιδική



City Break Τουρκία
Εποχικότητα Ζήτησης
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Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Το φθινόπωρο έχουν 3 εθνικές αργίες – ιδανικές για να κάνουν μικρές αποδράσεις: 
το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την Ημέρα της Δημοκρατίας και την Ημέρα μνήμης του Ατατούρκ. 

Επίσης, κατά το ραμαζάνι, τους δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γιορτάσουν ή σε κάποιες περιπτώσεις 
να αποδράσουν από την καθημερινότητα και τη σκληρή νηστεία. Το Ραμαζάνι ακολουθεί το σεληνιακό ημερο-
λόγιο και επομένως οι ημερομηνίες δεν είναι σταθερές κάθε χρόνο. 



City Break Τουρκία
Άξονες προϊόντος για επισκέπτες 18-30 ετών
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Οι νέοι Τούρκοι θέλουν να διασκεδάσουν και να βιώσουν την καθημερινότητα της πόλης. 

Θέλουν να επισκεφθούν trendy μέρη όπως τα λαδάδικα, να περπατήσουν στην παραλία, 
να επισκεφθούν bars και εστιατόρια.

Η επαφή τους με τους κατοίκους δίνει μια επιπλέον διάσταση στην εμπειρία τους.

Είναι πιθανόν να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι διαφυγής καθώς αποτελεί το 3ο κατά σειρά αξιοθέατο 
σύμφωνα με το TripAdvisor, ένα από τα site το οποίο χρησιμοποιείται από το 40% των Τούρκων ταξιδιωτών.

Συνολικά υπάρχει μικρό ενδιαφέρον για την ιστορία, όμως πιθανόν είναι να επισκεφθούν τον Λευκό Πύργο, 
το Μουσείο του Ατατούρκ και ίσως άλλα αξιοθέατα.

Έμφαση στην «άνευ όρων» διασκέδαση και εξερεύνηση, που σημαίνει εμπειρία 
που οι ίδιοι σχεδιάζουν αυθόρμητα.



City Break Τουρκία
Άξονες προϊόντος για επισκέπτες 18-30 ετών
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Οι νέοι επισκέπτες αποζητούν την ελευθερία, τον αυθορμητισμό, την έλλειψη προγραμματισμού.

Fun & 
Entertainment 

Bars & Restaurants 
Łightlife

Escape games

Everyday life
Socializing with locals 

Ataturk house
White tower 

City life Culture 
focusing on the 

Ottoman elements



City Break Τουρκία
Άξονες προϊόντος για επισκέπτες 30-50 ετών
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Επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην επίσκεψη των δημοφιλέστερων αξιοθέατων της πόλης συμπεριλαμ-
βανομένων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Αξιοθέατα Οθωμανικής περιόδου: Λευκός Πύργος, Τζαμί Αλατσά Ιμαρέτ, Τζαμί Χαμζά Μπέη & Γενί τζαμί. 
Όλα σήμερα έχουν διαφορετικές χρήσεις. Μπέη χαμάμ & Γενί χαμάμ (και τα δυο χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων), Γιαχουντί / Παζάρ χαμάμ (περιοχή λουλουδάδικα), Πασά χαμάμ (δεν χρησιμοποιείται).
Άλλα αξιοθέατα: αρχαιολογικό & βυζαντινό μουσείο, Ροτόντα.

Μπορoύν να απολαύσουν την ατμόσφαιρα, να ψωνίσουν και να έχουν μια γαστρονομική 
εμπειρία δοκιμάζοντας την τοπική κουζίνα.

Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη νυχτερινή ζωή.

Προτιμούν την προγραμματισμένη διασκέδαση και εξερεύνηση, δηλαδή τον σχεδιασμό 
από άλλους / την οργανωμένη ξενάγηση.



City Break Τουρκία
Άξονες προϊόντος για επισκέπτες 30-50 ετών
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Έμφαση στον προγραμματισμό και την οργανωμένη ξενάγηση.

Culture 
focusing on the 

Ottoman elements

Ottoman monuments 
Ataturk house

Local tastes A variety from local
and colorful markets to 

high-end stores, boutiques/
department stores

City life Shopping



Brand attributes / 
reasons why

Οθωμανικά μνημεία και αξιοθέατα (Λευκός Πύργος, Τζαμί Αλατσά Ιμαρέτ, Τζαμί Χαμζά 

Μπέη & Γενί τζαμί, Γιαχουντί / Παζάρ χαμάμ, Πασά χαμάμ, αρχαιολογικό και βυζαντινό 

μουσείο, Ροτόντα), το σπίτι του Ατατούρκ, γαστρονομικές επιρροές και συγγένειες, πλήθος 

τοπικών πολύχρωμων αγορών αλλά και πολυτελών καταστημάτων.

Brand essence Πολυπολιτισμικότητα ή χρώμα, αρώματα, γεύσεις Ελλάδας και ανατολής: 

εκεί που το ελληνικό στοιχείο συναντά το Οθωμανικό και η ψυχή της 

πόλης αντανακλά την ιστορία της

Brand values Πολυπολιτισμικότητα - διαφορετικότητα σε αρμονική συνύπαρξη 

Ιστορικότητα

Ζεστασιά – φιλικότητα

Απόλαυση των αισθήσεων

Brand USP Πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, κοινές περίοδοι και αναφορές ανάμεσα στις 

δύο χώρες: Οθωμανικά μνημεία / Γενέτειρα του Κεμάλ σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ζωή 

στην πόλη (ψώνια, γαστρονομία κλπ) σε μικρή απόσταση από την Τουρκία 

Target audiences Ηλικίες 30-50 

Μουσουλμάνοι (από όλο τον κόσμο) και Τούρκοι

Θεσσαλονίκη City Break - Τουρκία
Σύνθεση Brand Essence
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THESSALONIKI
A Surprising Mix of the East 
and the West in Culture, 
Gastronomy and Shopping
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Θεσσαλονίκη City Break - Τουρκία
Brand Unique Value Proposition



THESSALONIKI
EAST INTO WEST

Choose a City Break with an 
enchanting mix of cultures, 
cuisines and shopping experiences; 
where East truly meets West
Step into a vibrant, bustling city, shop until you 

culinary heritage. All it takes; a short hop across 
the borders.

Στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, με θέα στο Αιγαίο και λίγα 
χιλιόμετρα… πτήσης, η γενέτειρα του Κεμάλ σας καλωσορίζει σε 
ένα συναρπαστικό ταξίδι εμπειριών με χρώμα πολυπολιτισμικό. 
Οθωμανικά μνημεία και αξιοθέατα (Λευκός Πύργος, Τζαμί Αλατσά 
Ιμαρέτ, Τζαμί Χαμζά Μπέη & Γενί τζαμί,  Γιαχουντί / Παζάρ Χαμάμ, 
Πασά χαμάμ, Αρχαιολογικό και Βυζαντινό μουσείο, Ροτόντα, το 
σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ), γαστρονομικές απολαύσεις 
εμπνευσμένες από Ανατολή και Δύση καθώς και πλήθος τοπικών 
αγορών και πολυτελών καταστημάτων, είναι λίγοι μόνο από τους 
λόγους που κάνουν τη Θεσσαλονίκη προορισμό που «πρέπει» να 
επισκεφθείτε. Χρώματα και αρώματα διαφορετικά, εικόνες γεμάτες, 
εμπειρίες ανεπανάληπτες. Η πρώτη επίσκεψη θα είναι απλά η αρχή 
μιας μεγάλης φιλίας!  



City Break Τουρκία
Στρατηγικές προτεραιότητες για υλοποίηση
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Bελτίωση στην εξυπηρέτηση στις συνοριακές γραμμές και τα σημεία ελέγχου και μετάβασης των τουριστών 
προς την Ελλάδα όπου δημιουργούνται ουρές σε περιόδους υψηλής ζήτησης 

Λειτουργία τζαμιών και οθωμανικών μνημείων 

Θεματικές διαδρομές σχεδιασμένες για τους Τούρκους επισκέπτες 

Προετοιμασία προωθητικού υλικού στα Τουρκικά 

Προσαρμογή ξενοδοχειακού προϊόντος / υπηρεσιών (πχ το προσωπικό να μιλάει Τούρκικα) 
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IΣΡΑΗΛ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
CITY BREAK



Brand essence
Η Θεσσαλονίκη ως η πόλη όπου η καρδιά του εβραϊκού πολιτισμού χτυπά 

δυνατά. Μια πόλη που ενσωματώνει, πλάθει, αγκαλιάζει και αναδεικνύει ως μέρος 

της ταυτότητάς της, τη διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα και πολυχρωμία

Brand attributes / 
reasons why

Λευκός Πύργος, Ραβινάτο, Εβραϊκή κοινότητα (νηπιαγωγείο, δημοτικό, κέντρο νεότητας και 

3 συναγωγές), Αγορά Μοδιάνο, Εβραϊκό μουσείο Θεσσαλονίκης, Μνημείο ολοκαυτώματος, 

Εβραϊκό νεκροταφείο

Brand USP Η Θεσσαλονίκη ως πνευματικό κέντρο για τον εβραϊσμό 

Target audiences Εβραϊκής καταγωγής ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο (ανεξαρτήτως ηλικίας / τόπου 

καταγωγής) Ισραήλ 

Brand values
Πολυπολιτισμικότητα - διαφορετικότητα σε αρμονική συνύπαρξη 

Ιστορικότητα

Πνευματικότητα

Γενναιοδωρία 

Ζεστασιά - φιλικότητα

Θεσσαλονίκη City Break - Ισραήλ
Σύνθεση Brand Essence
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THESSALONIKI 
Cultural monuments, a lively 
society, common stories – 
a “must visit” city for all Jews 

Θεσσαλονίκη City Break - Ισραήλ
Brand Unique Value Proposition
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THESSALONIKI
ECHOES OF 
JERUSALEM Follow a trail rich in history, memories, cultural 

treasures. Discover the Sephardic ark of the 
Balkans in Thessaloniki. 

Αφετηρία ο Λευκός Πύργος με κατεύθυνση προς το Ραβινάτο και 
τη Συναγωγή Γιάδ Λεζικαρόν. Στην Εγνατία οδό η Εβραϊκή 
κοινότητα και πιο κάτω η Αγορά Μοδιάνο. Μια βόλτα στο Εβραϊκό 
Μουσείο αλλά και στο Μνημείο ολοκαυτώματος γεννά μνήμες, 
συναισθήματα. Ο πλούτος του Εβραϊκού πολιτισμού στη 
Θεσσαλονίκη είναι μοναδικός και η διαδρομή στα ορόσημα της 
πόλης άκρως ενδιαφέρουσα. Σαν μια κιβωτός, η πόλη φυλάει καλά 
τους θησαυρούς του παρελθόντος, ενώ παράλληλα σας συστήνει 
μια από τις πιο ζωντανές σήμερα και πλέον σημαντικές Εβραϊκές 
κοινότητες Ελλήνων Σεφαραδιτών.

Discover the Sephardic 
roots of Thessaloniki 
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LGBT

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
CITY BREAK



City Break Θεσσαλονίκης 
Στόχευση στον LGBT τουρισμό
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αξία του τουρισμού εκτιμάται σε $200 κατομμύρια. 

Oι κατά κεφαλήν δαπάνες των gay ταξιδιωτών είναι κατά 57% υψηλότερες από εκείνες των ετεροφυλόφιλων. 

Στη gay τουριστική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της δικτύωσης, η οποία διασφαλίζει στους χρή
στες σημαντικές πληροφορίες για τους τουριστικούς προορισμούς. Η ανταλλαγή εμπειριών μέσω των δικτύων 
διασφαλίζει τη διάχυση των πληροφοριών.

Οι gay ταξιδιώτες αποφεύγουν τα ταξίδια σε μη υποστηρικτικές χώρες. 
Η no1 ανάγκη τους είναι να χαλαρώσουν και να νιώθουν άνετα στις διακοπές τους.

Gay friendly χώρα δεν σημαίνει οπωσδήποτε μια χώρα που, για παράδειγμα, έχει υιοθετήσει τους 
γάμους ομοφυλοφίλων, αλλά μια χώρα στην οποίοι οι LGBT ταξιδιώτες είναι ευπρόσδεκτοι. 



LGBT Θεσσαλονίκη
Eυκαιρία ανάπτυξης
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To 2015, Η Eλλάδα συγκαταλέχθηκε – για πρώτη φορά - στις Top 10 δημοφιλέστερες χώρες διακοπών, 
για την LGBT κοινότητα.

Η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις gay friendly πόλεις στην Ελλάδα καθώς υποστηρίζει 
τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. 

Βρίσκεται σε κομβικό σημείο: 
Σε κοντινή απόσταση (ολιγόωρες πτήσεις) από Ευρωπαϊκές χώρες. 
Σε πολύ κοντινή απόσταση (2 ώρες οδικώς) από γειτονικές χώρες εχθρικές προς το Gay community. 
Είναι ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να προσελκύσει Gay ταξιδιώτες από τις χώρες αυτές προσφέροντας 
ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον. 

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει gaymap για την ενημέρωση των επισκεπτών (πού να πάνε, ποια σημεία να επισκεφτούν). 

Έχει μια ζωντανή gay σκηνή, με πολλές επιλογές και μαγαζιά.

Διοργανώνει εκδηλώσεις, με γνωστότερο το Gay Parade , οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν 
ως πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών.
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Πρόγραμμα 
τουριστικής 
προβολής



Αξιολόγηση 
υφιστάμενων 
ψηφιακών καναλιών 
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Είναι μια ιστοσελίδα όμορφη αισθητικά και αρκετά λειτουργική. 
Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως:

SEO (Search Engine Optimization) στρατηγική για στοχευμένες αγορές. 

Βελτιστοποίηση στη δομή και στο περιεχόμενο. 

Eμπλουτισμό με περιεχόμενο που θα παρουσιάζεται με ενιαίο αισθητικό ύφος, σύμφωνο με τις αξίες του brand.

Μετατροπή σε πιο διαδραστικό site που συμπεριλαμβάνει και ενσωματώνει τον χρήστη. 

Στοχευμένα μηνυμάτα με σκοπό συγκεκριμένο conversion. 

Δημιουργία blog. 
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Facebook της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των μελών της κοινότητας και το μέσο 
να λειτουργεί πιο στοχευμένα ως προς τις αγορές στόχους:

Ανάγκη για βελτιστοποίηση του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ανακοινώσεις στο Facebook.

Συνιστάται οι ανακοινώσεις στα ελληνικά να ανίζονται στοχευμέν νο σε αυτούς 
που έχουν ως επιλογή την ελληνική γλώσσα.

Προτείνεται η κύρια γλώσσα επικοινωνίας της σελίδας να είναι τα αγγλικά.

Το URL /CANYOUMISSTHIS στο Facebook Page θα μπορούσε να συνδέεται 
με τον προορισμό ώστε να είναι εύκολα αναζητήσιμο από τους χρήστες.

Οι ανακοινώσεις προτείνεται να περιέχουν διάφορες κατηγορίες θεμάτων και τρόπους προβολής, 
όπως λινκ, φωτογραφικό υλικό (άλµπουµ) και βίντεο.

Προκειμένου να αλώσει η κοινότητα μπορούν να πραγματοποιούνται ανακοινώσεις κι από άλλες 
σελίδες ως share.
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Twitter της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προτείνεται η ακόμα καλύτερη αξιοποίηση του μέσου:

Όπως και στο Facebook, προτείνεται σταθεροποίηση του ρυθμού που πραγματοποιούνται τα tweets.

Στο Twitter δεν υπάρχει επιλογή διαφορετικής γλώσσας ανά κοινό, οπότε κρίνεται ως προτιμότερο 
να επιλεγεί η αγγλική γλώσσα.

Ως ξεχωριστό μέσο, το Twitter συνιστάται να έχει τα δικά του μηνύματα αντί για αναπαραγωγή 
αυτών του Facebook.

Η αύξηση των followers και της δέσμευσης μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας hashtags σχετικά 
με τη λέξη travel που ήδη υπάρχουν στην travel κοινότητα του Twitter.



YouTube της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τουριστικής Προβολής
Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 446

Kάθε video είναι προτι τερο να έχει τη δική του ξεχωριστή περιγραφή η οποία θα περιλαµβάνει τις κατάλληλες 
λέξεις - κλειδιά, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα αναζητήσιμο από τους χρήστες.

Προτείνεται  να δημιουργηθούν λίστες με περιεχόμενο που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες 
και είναι σχετικό με την Κεντρική Μακεδονία.



Google+ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Στο Google+ παρατηρείται ότι πραγματοποιούνται σωστές (στρατηγικά) αναρτήσεις, με hashtags (#) και ποικίλο 
περιε ενο (βίντεο, λινκ, φωτογραφικό υλικό).

Είναι σημαντικό και αυτό το κανάλι να ανανεώνεται με πιο σταθερό ρυθμό.



Στρατηγική 
επικοινωνίας

ασικές αρχές 
& Μεθοδολογία 
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Αξιοποίηση  υφιστάμενων  καναλιών  επικοινωνίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε- 
δονίας, ώστε να "χτιστεί" και να μεγαλώσει η κοινότητα του brand, παράλληλα με   
την παρουσία των προϊόντων / προορισμών και σε άλλα πιο δημοφιλή μέσα 
επικοινωνίας
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ξασφαλίζει τη
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κο

διαφ ρθού  περισσ τ ρο για 
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τσι τ
πολλαπλασιαστική δύ αμη. 

Συγκεκριμένες κοινότητες - 
κοινά που ενδιαφέρονται 
για το προϊόν

Αύξηση αναγνωρισιμότητας
στον ευρύτερο πληθυσμό

Δημιουργία απόλυτα στοχευμένης επικο ίας με τη μ γιστη δυ ατή απόδοση της ε
πέ δυσης (R φαση σε ψηφιακά και BTL (Β2Β/ Β2C) κα
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Θεσσαλονίκη: Youthful προορισμός - με στοχευμένες ενέργειες και περιεχόμενο στα νεανικά κοινά της 
Ευρώπης και γειτονικών περιοχών (ώστε να ενταχθεί στο top 5 των νεανικών city break προορισμών)

Όλυμπος: Nature & Energy of Gods με στοχευμένες ενέργειες / περιεχόμενο σε οικογένειες και ζευγάρια / 
singles με πιο ειδικά ενδιαφέροντα

Χαλκιδική: Exotic Sun & beach – με στοχευμένες ενέργειες / περιεχόμενο σε όσους αναζητούν πολυτελή, 
παραδεισένια τοπία (με πλάνο να συνδεθεί ο προορισμός και με τη Θεσσαλονίκη ως προϊόν Youth)

Συγκεκριμένες 
κοινότητες - κοινά που 

ενδιαφέρονται
για το προϊόν

MICRO-CONTENT
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Με συνέπεια και συνέχεια

"Χτίζοντας" τις αξίες της µάρκας

Έχοντας στο επίκεντρο τα προϊόντα 
– προορισμούς

Συνεχής δημιουργία ανανεωμένου και 
μοναδικού περιεχομένου σε όλες τις γλώσσες 
επικοινωνίας της Περιφέρειας. 

CONTENT
IS THE KING

INFOGRAPHICSTESTIMONIALS

LANDING
PAGES

BLOG
POSTS

VIDEOSWEBSITE
DESIGN

NEWSLETTERSOCIAL MEDIA
POSTS

KEY 
MESSAGES
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Με συνέπεια και συνέχεια

"Χτίζοντας" τις αξίες της μάρκας

Έχοντας στο επίκεντρο τα προϊόντα 
– προορισμούς

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας της Περιφέρειας 
θα είναι η ιστοσελίδα και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
η κύρια στρατηγική ανάπτυξης του πλάνου.

LANDING
PAGE

PAD ADSPARTNERSHIPS

NEWSLETTERBLOG

SOCIAL
MEDIA

PR /
BRAND ID

SE0/SEM
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Δήμων 

Πολιτών 

Ιδιωτικού τομέα, αμέσως και εμμέσως 
εμπλεκόμενου με τον Τουρισμό

Κράτους και Κεντρικών Φορέων
Υπουργείο Πολιτισμού  
Υπουργείο Τουρισμού και ΕΟΤ 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Υπουργείο Τύπου 

Δημιουργία ενιαίας κοινότητας εμπλοκής 
που μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα - συνεργασία:

Την εμπλοκή στην κοινή προσπάθεια

Την  των διαθέσιμων χρηματικών
 κεφαλαίων για προβολή 

Την συμμετοχή στο χτίσιμο μιας ενιαίας 
ταυτότητας 

Με σκοπό:

5



Μεθοδολογία
Πλάνο 3 ετών
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ΧΡΟΝΟΣ 1&2: 
Δημιουργία ισχυρής βάσης / εικόνας για τα 
sub-brands (προϊόντα)

"Χτίσιμο"  κοινοτήτων  χρηστών  για  την 
αύξηση  της  εµπλοκής  του  κοινού  των 
προορισµών  στην  ομπρέλα  του  “Very 
Macedonia”

ΧΡΟΝΟΣ 3: 
Ενίσχυση του brand της Κεντρικής 
Μακεδονίας παράλληλα με την 
ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων

Συνέργειες και θεματικά προϊόντα 
για όλη την Περιφέρεια

1ος ΧΡΟΝΟΣ
BASICS

2ος ΧΡΟΝΟΣ
ADVANCED

3ος ΧΡΟΝΟΣ
LEAD
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Μεθοδολογία
Πλάνο 3 ετών

ΧΡΟΝΟΣ 1:
Έμφαση σε Social 
Media, διαφήμιση 
(online & of�ine) 
καθώς και κινήσεις 
B2B  (κυρίως 
Δημόσιες Σχέσεις)

ΧΡΟΝΟΣ 2: 
ανάπτυξη και 
θεματικών 
εκδηλώσεων (online 
& of�ine) μαζί 
με τις ενέργειες του 
1ου έτους 

ΧΡΟΝΟΣ 3: 
μεγαλύτερη 
επένδυση για 
ενίσχυση του 
brand "Very 
Macedonia"

1ος ΧΡΟΝΟΣ
BASICS

2ος ΧΡΟΝΟΣ
ADVANCED

3ος ΧΡΟΝΟΣ
LEAD
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Αφορά στη στρατηγική marketing που θα επιτρέψει στην Περιφέρεια να 
τοποθετηθεί με μια ενδυναμωμένη ταυτότητα, βασισμένη στις παρακάτω 
αξίες:

Διαφοροποίηση
Ανάγκη διαφοροποίησης 
από τις υπάρχουσες 
αντιλήψεις (ειδικά των 
διεθνών επισκεπτών) για το 
όνομα «Μακεδονία»

Μεθοδικότητα
Το "χτίσιμο" του brand ως 
μια διαδικασία που απαιτεί 
στρατηγική, οργάνωση, 
χρόνο και επένδυση

Διάδραση 
Εμπλοκή του κοινού στη 
διαδικασία - δημιουργία 
«διαλόγου» που θα 
επιτρέπει την 
μεγιστοποίηση της αξίας 
κάθε κίνησης επικοινωνίας Καινοτομία

Δυνατότητα να «ξεχωρίσει» 
το brand από άλλα στο 
πλαίσιο του εγχώριου και 
διεθνούς ανταγωνισμού

Ισχυροποίηση 
Ανάγκη συνεργασίας μεταξύ
των προορισμών /προϊόντων 
για την εξέλιξη ενός brand 
που να αντιπρoσωπεύει συνο-
λικά την Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση 
brand

Μεθοδολογία 
Ως προς την ενίσχυση του brand "Very Macedonia"
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brand  μπορεί να περιλαμβάνει:

εθοδολογία 

Καθιέρωση Κεντρικής Μακεδονίας ως ενιαία εμπειρία – προορισμός – προϊόν, στα πρότυπα του εξωτερικού 
(π.χ. Τοσκάνη, Ανδαλουσία, Νότια Γαλλί

Με αλύτερα τουριστικά πακέτα και κρατήσεις (αξία – διάρκεια). Δημιουργία οικονομιών κλίμακας 
για τους 

Σύνδεση και συνολική ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, της ιστορίας και του πολιτιστικού/πολιτισμικού 
πλούτου της ευρύτερης περιοχής
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Μεθοδολογία 
Προτεινόμενο συνολικό μέγεθος επένδυσης

1o ETOΣ 50.000 – 80.000 

30.000 – 40.000 

50.000 – 80.000 

ΠΕΔΙΟ 

Περιεχόµενο  

Infrastructure 

Campaigning  

PR / BTL 30.000 – 50.000  

160.000 – 250.000 

2o ETOΣ 30.000 – 50.000 

10.000 – 20.000 

100.000 – 120.000 

Περιεχόµενο  

Infrastructure 

Campaigning  

PR / BTL 50.000 – 60.000  

190.000 – 250.000 

3o ETOΣ 30.000 – 50.000 

30.000 – 40.000  

150.000 – 200.000 

Περιεχόµενο  

Infrastructure 

Campaigning  

PR / BTL 50.000 – 60.000  

260.000 – 350.000  

610.000 – 850.000  

ETOΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
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Κοινά στόχοι ανά προϊόν / προορισμό 
Θεσσαλονίκη, Όλυμπος, Χαλκιδική
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ & 
CONCEPT

ΥΠΟ-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Βαλκάνια 
(Σερβία, 
Βουλγαρία, 
Ρουμανία, 
Μοντενέγκρο, 
FYROM) 

Ανατολική 
Ευρώπη 
(Ουγγαρία, 
Πολωνία) Ευρώπη Ισραήλ Ρωσία Τουρκία

Γερμανία
Ην. 

Βασίλειο Ιταλία Βέλγιο Ολλανδία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

City Break
“Young
at heart”

1. Urban
culture

2. Nightlife
3. Gastronomy

ΟΛΥΜΠΟΣ

Sea & 
Mountain
“Mythical 
Escape”

1. Sun &
beach

2. Nature
& activities

3. Culture
4. Authentic &

welcoming

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Sun & 
Beach 
“Mirage in 
the Med”

1. Sun &
beach

2. Active
& fun

3. Family
4. Personal

treatment

Κύριες αγορές Δευτερεύουσες
αγορές 

Τμήματα αγοράς: Νεολαία /Millennials – ζευγάρια – LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) 

Τμήματα αγοράς: Oικογένειες - ζευγάρια

Τμήματα αγοράς: Νέοι, οικογένειες, ζευγάρια, 55+



Κανάλια B2C
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Χορηγίες

Έντυπη στοχευμένη διαφήμιση

Τηλεόραση, Ραδιόφωνο

Υπαίθρια Διαφήμιση

ATL

Ανανέωση / Ενίσχυση / 
Δημιουργία νέων διαδικτυακών 
καναλιών (ιστοσελίδες, 
Social Media)

Διαδικτυακές διαφημίσεις 
(SEM, Social, Display)

Περιεχόμενο & SEO στρατηγική

Διαδικτυακά εργαλεία

ΨΗΦΙΑΚΑ

Εκδηλώσεις 

BTL
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Πλάνο επικοινωνίας
Κανάλια B2B

Χορηγίες

Έντυπη στοχευμένη διαφήμιση

Τηλεόραση, Ραδιόφωνο

Υπαίθρια Διαφήμιση

ATL

Αξιοποίηση διαδικτυακών 
καναλιών (ιστοσελίδες,  
Social Media)

Διαδικτυακές διαφημίσεις 
(SEM, Social, Display) 

Περιεχόμενο & SEO στρατηγική

Διαδικτυακά εργαλεία

ΨΗΦΙΑΚΑ

Εκδηλώσεις (Δημόσιες σχέσεις)

Παρουσία σε εκθέσεις

BTL
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Πλάνο επικοινωνίας 
Χρονοδιάγραμμα

Digital 

BTL 

ATL 

B2B 

B2C

Digital 

BTL 

ATL 

Συνεργασίες 

με ταξιδιωτικούς

 πράκτορες

Συνεργασίες με 
ταξιδιωτικούς 
πράκτορες

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευµένες 
έντυπες 
διαφηµίσεις 

Στοχευµένες 
έντυπες 
διαφηµίσεις 

Στοχευµένες 
έντυπες 
διαφηµίσεις 

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευµένες 
online διαφηµίσεις

Στοχευµένες 
online διαφηµίσεις

Στοχευµένες 
online διαφηµίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Καµπάνια για την 
ενίσχυση του 
brand

Καµπάνια για την 
ενίσχυση του brand

Καµπάνια για την 
ενίσχυση του 
brand

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσειων 

(συνέργειες)

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσειων 
(συνέργειες)

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσειων 
(συνέργειες)

Ταξίδια Εξοικείωσης Συνεργασίες / 
co-branding

Συνεργασίες / 
co-branding

Συνεργασίες / 
co-branding

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσειων 

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσειων 

Online διαφημίσειςOnline διαφημίσειςΑξιολόγηση & 
Αναθεώρηση 
Social + Online 
διαφηµίσεων

1ο τετράμηνo 2ο τετράμηνo 3ο τετράμηνo 4ο τετράμηνo 5ο τετράμηνo 6ο τετράμηνo 7ο τετράμηνo 8ο τετράμηνo 9ο τετράμηνo

Online διαφημίσεις 
& Καµπάνιες

Online 
διαφημίσεις & 
Καµπάνιες

Online 
διαφημίσεις & 
Καµπάνιες

Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις



Πλάνο
Επικοινωνίας
1ος χρόνος
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Μεθοδολογία
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Δημιουργία και εδραίωση διαδικτυακής κοινότητας για την αύξηση αναγνωρισιμότητας των προορισμών – προϊόντων.

Θεμελίωση των μαρκών των κύριων προϊόντων και υπο-προϊόντων της «Κεντρικής Μακεδονίας» στη 
συνείδηση της πρώτης, κρίσιμης μάζας του κοινού.

Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση των υπαρχόντων καναλιών επικοινωνίας κάτω από την ομπρέλα του “Very 
Macedonia” concept.

Άκρως στοχευµένες ενέργειες για βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρηµατικού κεφαλαίου.



Αξιοποίηση ν 
καναλιών 

ΨΗΦΙΑΚΑ

Συμμετοχή σε εκθέσεις

BTL

Κανάλια επικοινωνίας
Β2C & B2B 

Πρόγραμμα 467Τουριστικής Προβολής
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Χορηγίες

ATL



Ενέργειες B2C 
ανά κανάλι
1ος χρόνος
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Προτεινόμενοι ψηφιακοί στρατηγικοί στόχοι (KPIs)
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Αύξηση στα συνολικά Likes του Facebook Page και από τις χώρες στόχευσης.

Αύξηση στα συνολικά engagements του Facebook Page και από τις χώρες στόχευσης.

Αύξηση στις συνολικές επισκέψεις της ιστοσελίδας και από τις χώρες στόχευσης.

Αύξηση στα συνολικά organic search visits της ιστοσελίδας και από τις χώρες στόχευσης από το Facebook.

Αύξηση στις συνολικές επισκέψεις της ιστοσελίδας και από τις χώρες στόχευσης από το Facebook.

Αύξηση στους συνολικούς followers στο Twitter και από τις χώρες στόχευσης.

Αύξηση στα συνολικά engagements του Twitter και από τις χώρες στόχευσης.

Αύξηση στις συνολικές επισκέψεις της ιστοσελίδας και από τις χώρες στόχευσης από το Twitter.

Ιστοσελίδα

Facebook

Twitter



Ψηφιακά
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ημιουργία καναλιού “Very Macedonia” σε Pinterest για αξιοποίηση του υπάρχοντος πλούσιου 
οπτικού περιεχοµένου καθώς και για εξάπλωση κοινότητας.

Διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο σε Facebook, Google, Youtube, Instagram με διαφορετική στόχευση 
ια το κοινό του κάθε προορισμού, βάσει θεματικών: Youth, City Break, Sun, Beach, Nature, Adventure, History.

Πιο συγκεκριμένα για την Χαλκιδική, δοκιμάζουμε διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο 
σε Yandex, Vkontakte – τις μεγαλύτερες online οντότητες στη Ρωσία.

ημιουργία blogs για έναν από/ ή και τους 3 κύριους προορισμούς και (ανα)παραγωγή περιεχομένου (βλ. 
http://hollandcool.tumblr.com/).



BTL
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Kάλεσμα (ή ταξίδια εξοικείωσης) σε Instagrammers ή φωτογράφους με σκοπό τη δημιουργία 
ενός «ψηφιδωτού» για μία ή περισσότερες περιοχές της Περιφέρειας. 



ATL
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Σταδιακό λανσάρισ  στοχευμένης έντυπης διαφήμισης (ΚΤΧ) για τη Χαλκιδική 
σε premium / πολυτελή έντυπα Ελλάδας και εξωτερικού.



Ενέργειες B2Β 
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Ενέργε
Ψηφιακά
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Δημιουργία intranet για συνεργασία φορέων και επαγγελματιών τουρισμού (π.χ. ΣΕΤΕ)



BTL
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Συγχορηγίες/ εκδηλώσεις με brands (π.χ. Diageο) για την προβολή της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης.

Παρόμοια συνεργασία μπορεί να διερευνηθεί και για την προβολή των χιονοδρομικών κέντρων 
της Περιφέρειας.

Συγχορηγία / συνεργασία με brands (π.χ. Billabong) για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στη 
Χαλκιδική ντικείμενο τα πιο φιλικά σε οικογένειες θαλάσσια σπορ.

Συμ ετοχή σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό για στοχευμένη προβολή ενός ή περισσοτέρων 
προορισμών, πάντα υπό τη σκέπη του “Very Macedonia”. 



ATL
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Προώθηση συνεργασιών µεταξύ φορέων και επαγγελµατιών τουρισµού καθώς και οργανισµών υποδοµών 
σχετικών µε τον τουρισµό (π.χ. Αερολιµένας Θεσσαλονίκης)



Πλάνο επικοινωνίας ενεργειών
Χρονοδιάγραμμα
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Παρουσία σε εκθέσεις / 
συνεργασίες με brands

Παρουσία σε 
εκθέσεις

Ταξίδια Εξοικείωσης µε 
δηµοφιλείς δηµιουργούς 
του Instagram

Ψηφιακά 

BTL 

ATL 

B2B 

B2C

Digital 

BTL 

ATL 

Συνεργασίες με 
ταξιδιωτικούς 
πράκτορες

Συνεργασίες με 
ταξιδιωτικούς 
πράκτορες

Online 
διαφημίσεις

Online 
διαφημίσεις

Online 
διαφημίσεις

Online διαφημίσεις & 
Δημιουργία intranet

∆οκιµαστικό λανσάρισµα 
στοχευµέων έντυπων 
διαφηµίσεων

Παρουσία σε εκθέσεις / 
συνεργασίες με brands

Παρουσία σε εκθέσεις / 
συνεργασίες με brands

Ταξίδια Εξοικείωσης µε 
δηµοφιλείς δηµιουργούς 
του Instagram

Online διαφημίσειςOnline διαφημίσειςΑξιολόγηση, ενεργοποίηση 
ψηφιακών καναλιών & 
υλοποίηση στρατηγικής 
περιεχοµένου - SEO

1ο τετράμηνo 2ο τετράμηνo 3ο τετράμηνo 4ο τετράμηνo

Έναρξη blog

B2C Ψηφιακά

B2C - BTL

B2C - ATL

B2B Ψηφιακά

B2B - BTL

B2B - ATL
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Κατανομή προϋπολογισμού ανά κανάλι

ΚΑΝΑΛΙ BUDGET%ΚΟΙΝΟ

Πιθανοί επισκέπτες & επαγγελματίες τουρισμού

Επισκέπτες

Πιθανοί επισκέπτες & επαγγελματίες τουρισμού

Πιθανοί επισκέπτες & επαγγελματίες τουρισμού

Πιθανοί επισκέπτες

25%

20%

10%

5%

5%

30%

5%

100%

Ψηφιακά

Google

Facebook

Youtube

Pinterest

Instagram

Μέσα ενημέρωσης

Έντυπα

Σύνολο



Πλάνο
Επικοινωνίας
2ος χρόνος
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Αντικειμενικοί στόχοι 

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής
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"Χτίσιμο" με ενέργειες πάνω στην υπάρχουσα κοινότητα για την εκθετική της αύξηση και 
εξάπλωση της αναγνωρισιμότητας χάρη στις "οικονομίες κλίμακας" που θα έχουν

Επικέντρωση σε B2B ενέργειες ώστε η προσφορά (επαγγελματίες) τουρισμού να καθοδηγηθεί 
προς την ικανοποίηση της ζήτησης (κοινό/community) που ήδη αν

Ενέργειες που "χτίζουν" και το brand της Κεντρικής Μακεδονίας, στοχεύοντας όμως πλέον και σε 
κρατήσεις (απόδοση της επένδυσης/Return on Investment).



Μεθοδολογία

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής
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Ανάπτυξη θεματικών εκδηλώσεων νδυάζονται με τις ενέργειες του 1ου
έτους. Έμφα

Σύνδεση ενεργειών και καναλιών ώστε το ένα να τροφοδοτεί το άλλο (π.χ. περιεχόμενο) και να 
μεγιστοποιε

Αξιοποίηση των metrics / ευρημάτων των ενεργειών του 1ου έτους για μεγαλύτερη ακρίβεια 
στη στόχευση του κοινού, βελτιστοποίηση ενεργειών και πιο «επιθετικές» καμπάνιες.
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Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής
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Ενέργειες Β2C

Διαδραστικό gaming (βλ. κυνήγι θησαυρού) με αξιοποίηση τεχνολογιών geolocation 
(εναλλακτικός τρόπος εξερεύνησης των μυστικών της Θεσσαλονίκης, διαδραστική περιήγηση 
στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος)

Κάλεσμα σε διάσημους "εναλλακτικούς" σεφ (βλ. Antony Bourdain, Jamie Oliver) να επισκεφθούν τη 
Θεσσαλονίκη και να δημιουργήσουν street food σε διάφορες γωνιές της, αξιοποιώντας τοπικά υλικά 
και αλληλεπιδρώντας με τους ντόπιους.



Ενέργειες Β2C

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 484

 στον Όλυμπο, τη Βεργίνα ή τον Βοτανικό ήπο του ιλκίς  σε
 συνεργασία με το Google Creative Lab.

Διαδικτυακές συνεργασίες (branded περιεχόμενο νονται 
σε κοινό ανώτερων τάξεων με εστίαση στη Χαλκιδική.
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Ενέργειες Β2Β
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Συνεργασία με Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θέσπιση επάθλου για παραγωγές 
με θεματολογία / περιεχόμενο από την Κεντρική Μακεδονία.

Συνδιοργάνωση / Υποστήριξη συνεδρίων για γραφίστες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές μόδας, 
δημιουργούς ταινιών με πρόβλεψη για θεματικά πακέτα φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγχορηγία / συνεργασία με brands (π.χ. Red Bull, Go Pro) για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην περιοχή 
του Ολύμπου με σκοπό την προβολή του στοιχείου της περιπέτειας (αναρρίχηση, πεζοπορία κλπ.)



Ενέργειες Β2Β

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής
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Συνεργασία με φορείς / συλλόγους για προώθηση πακέτων yachting, cruising στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Συγχορηγία / συνεργασία με fashion / jewellery brands για πραγματοποίηση εκδηλώσεων μόδας στη
 Χαλκιδική.



Πλάνο
Επικοινωνίας
3ος χρόνος
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Αντικειμενικοί στόχοι
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Παράλληλη ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων / προορισμών.

Μεγιστοποίηση επένδυση για δυναμική επικοινωνιακή "επανεκκίνηση" όλης της Περιφέρειας.

Ενδυνάµωση του brand "Very Macedonia".
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Συνέργειες και θεματικά προϊόντα για όλη την Περιφέρεια.

Συνεχής βελτιστοποίηση των ενεργειών που τρέχουν από το 1ο έτος.

Στρατηγική που περιλαµβάνει όλα τα κανάλια επικοινωνίας υπό την οµπρέλα 
κοινής καµπάνιας.



Ενέργειες 
B2C / Β2Β 

Πρόγραμμα 
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Ενέργειες Β2C / Β2Β
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Κάλεσµα σε κινηµατογραφιστές, motion designers και γραφίστες να συµµετέχουν δηµιουργικά στο 
“Very Macedonia”, σε συνδυασµό µε ταξίδια εξοικείωσης και δηµιουργία σχετικών ντοκιµαντέρ.

Δημιουργία storytelling / θεµατικών πακέτων εµπειριών για επισκέπτες: «Στα χνάρια του 
Μ. Αλεξάνδρου», «Δρόμοι του κρασιού» κ.ά.



Ενέργειες Β2C / Β2Β

Campaigning
Plan

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 P

και σε σημεία ενδιαφέροντος του εξωτερικού.

Επίσημη  για γύρισμα ταινιών / σειρών σε περιοχές ς 

Κεντρικής Μακεδονίας, συνοδεία προσαρμοσμένων πακέτων φιλοξενίας των συνεργείων.

Ενέργειες Β2C / Β2Β

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής
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Ψηφιακά 

BTL 

ATL 

B2B 

B2C

Ψηφιακά 

  

BTL 

ATL 

Συνεργασίες 
τουριστικούς 

πράκτορες

Συνεργασίες 
τουριστικούς 

πράκτορες

Στοχευμένη
έντυπη 
διαφήµιση 
(youth / 
alternative 
media)

Στοχευμένη 
εντυπη 
διαφήµιση
(youth / 
alternative 
media)

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήµιση 
(youth / 
alternative 
media)

Καµπάνια 
"Very Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια,
δημιουργία 
πακέτων 
εµπειριών)

Καµπάνια 
"Very Macedonia"
(έντυπη, υπαίθρια,
δημιουργία 
πακέτων 
εµπειριών)

Καµπάνια 
"Very Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια,
δημιουργία 
πακέτων 
εµπειριών)

Στοχευμένη  
online διαφήµιση

Στοχευμένη  
online διαφήµιση

Στοχευμένη  
online διαφήµιση

Στοχευμένη  
online διαφήµιση
 + Δημιουργία 
intranet

Στοχευμένη  
online διαφήµιση
 + Δημιουργία 
intranet

Στοχευμένη  
online διαφήµιση

Στοχευµένη 
Online διαφήµιση

Στοχευµένη 
Online διαφήµιση

Στοχευµένη 
Online διαφήµιση

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

Στοχευμένες 
έντυπες 
διαφημίσεις

∆ημιουργία  
συνεργείων ˆ   
πακέτα φιλοξενίας 
«City Break – City  
Escape»

∆ημιουργία  
συνεργείων ˆ   
πακέτα φιλοξε
νίας «City Break 
– City  Escape»

Τηλεοπτική 
διαφήµιση 
(Very Macedonia)

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες / 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συγχορηγίες / 
Συνεργασίες 
(Φεστιβάλ Θεσ.) / 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συγχορηγίες  
(Συνέδρια 
γραφιστικής, 
αρχιτεκτονικής 
κ.α.) / Συμμετοχή 
σε εκθέσεις

Συγχορηγίες 
(Μουσικά 
φεστιβάλ) / 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

PR events 

πρόσκληση 

συμμετοχής σε 

δημιουργούς

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσεων 
(συνέργειες)

∆ιοργάνωση 
Εκδηλώσεων 
(συνέργειες)

Ταξίδια εξοικείωσης  
σε Instagrammers +  
Συνεργασίες / co-
branding (π.χ. Diageo)  
για ανάδειξη city  
break / nightlife

Ταξίδια εξοικείωσης 
σε Instagrammers + 
Συνεργασίες / co-
branding (π.χ. 
Diageo) για ανά-
δειξη city break / 
nightlife

Ενέργειες 
διαδραστικού 
gaming για την 
ανάδειξη των 
«μυστικών» της 
πόλης

Ενέργειες 
διαδραστικού 
gaming για την 
ανάδειξη των 
«μυστικών» της 
πόλης

Ενέργεια street 
food με global 
influencers 
(π.χ. Jamie Oliver) 

∆ιοργάνωση 
εκδηλώσεων

∆ιοργάνωση 
εκδηλώσεων

Online διαφημίσεις 
+ Δημιουργία blog 
& παραγωγή 
περιεχομένου 

Online διαφημίσεις 
+ Διαμόρφωση 
SEO στρατηγικής

Έλεγχος/Αξιολόγη
ση/Επαννεκίνηση 
καναλιών + Έναρξη 
online διαφημίσεων 
(Facebook, 
Google, Youtube, 
Instagram)

1ο τετράμηνo 2ο τετράμηνo 3ο τετράμηνo 4ο τετράμηνo 5ο τετράμηνo 6ο τετράμηνo 7ο τετράμηνo 8ο τετράμηνo 9ο τετράμηνo

Online διαφημίσεις 
& ∆ράσεις

Online 
διαφημίσεις & 
∆ράσεις

Online 
διαφημίσεις & 
∆ράσεις

Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις
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Ψηφιακά 

BTL 

ATL 

B2B 

B2C

Ψηφιακά 

BTL 

ATL 

Συνεργασίες 
με τουριστικούς 
πράκτορες

Συνεργασίες 
με τουριστικούς 
πράκτορες

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Καμπάνια "Very 
Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια, 
δημιουργία  
πακέτων 
εμπειριών)

Καμπάνια "Very 
Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια, 
δημιουργία 
πακέτων 
εμπειριών)

Καμπάνια "Very 
Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια, 
δημιουργία 
πακέτων 
εμπειριών)

Στοχευμένη  
online διαφήμιση

Στοχευμένη 
online διαφήμιση

Στοχευμένη 
online διαφήμιση

Στοχευμένη  
online διαφήμιση
+ Δημιουργία   
intranet

Στοχευμένη 
online διαφήμιση
+ Δημιουργία   
intranet

Στοχευμένη  
online διαφήμιση

Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Στοχευμένη
έντυπη 
διαφήμιση

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση

Δημιουργία και
προβολή

ντοκιμαντέρ

Τηλεοπτική 
διαφήμιση 

"Very Macedonia"

Τηλεοπτική 
διαφήμισηη 
"Very Macedonia"

Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (adven-
ture, nature, π.χ. 
Red Bull)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (adven-
ture, nature, 
π.χ. Go Pro)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (adven-
ture, nature)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

PR events 

πρόσκληση 

συμμετοχής σε 

δημιουργούς 

Επίσημη 
πρόσκληση σε 
εταιρείες 
παραγωγής 
ταινιών – 
αξιοποίηση όλων 
των περιοχών

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων 
(συνέργειες)

Ενέργειες 
διαδραστικού 
gaming για την 
ανάδειξη 
αρχαιολογικών 
«μυστικών» της 
περιοχής

Ενέργειες 
διαδραστικού 
gaming για την 
ανάδειξη 
αρχαιολογικών 
«μυστικών» της 
περιοχής

Συνεργασίες / 
co-branding

Συνεργασίες / 
co-branding 
(π.χ. Wine tasting 
events)

Διοργάνωση  
Εκδηλώσεων "Very 
Macedonia"

Διοργάνωση  
Εκδηλώσεων "Very 
Macedonia"

Online διαφημίσεις
+ Δημιουργία blog 
& παραγωγή 
περιεχομένου 

Online διαφημίσεις
+ Διαμόρφωση 
SEO στρατηγικής

Έλεγχος /  
Αξιολόγηση /  Ε-
πανεκκίνηση  
καναλιών + Έναρξη  
online διαφημίσεων

1ο τετράμηνo 2ο τετράμηνo 3ο τετράμηνo 4ο τετράμηνo 5ο τετράμηνo 6ο τετράμηνo 7ο τετράμηνo 8ο τετράμηνo 9ο τετράμηνo

Online διαφημίσεις 
& Δράσεις +Καμπά-
νια εικονικής 
περιήγησης (π.χ.  
Google Creative  
lab)

Online  διαφημί-
σεις &  Δράσεις +  
Καμπάνια εικονικής
 περιήγησης (π.χ.   
Google Street   
Map)

Online 
διαφημίσεις

Online 
διαφημίσεις

Online 
διαφημίσεις

Online 
διαφημίσεις
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Ψηφιακά 

BTL 

ATL 

B2B 

B2C

Ψηφιακά 

 

BTL 

ATL 

Συνεργασίες 
με τουριστικούς 
πράκτορες

Συνεργασίες 
με τουριστικούς 
πράκτορες

Στοχευμένη 
έντυπη διαφήμιση
 (premium / 
πολυτελείς 

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση 

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση 

Καμπάνια "Very 
Macedonia" (έντυπη, 
υπαίθρια, δημιουργία 
πακέτων εμπειριών)

Καμπάνια "Very 
Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια, 
δημιουργία πακέτων 
εμπειριών)

Καμπάνια "Very 
Macedonia" 
(έντυπη, υπαίθρια, 
δημιουργία 
πακέτων 
εμπειριών)

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις 
(Yandex, 
Vkontakte)

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις
+ Δημιουργία 
intranet

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Στοχευμένες 
online διαφημίσεις

Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση 

Στοχευμένη 
έντυπη 
διαφήμιση 

Στοχευμένη  έντυπη  
διαφήμιση 
(premium / luxury  
publications)

Στοχευμένη 
έντυπη
διαφήμιση 

Δημιουργία και 
προβολή 
ντοκιμαντέρ

Τηλεοπτική 
Διαφήμιση "Very 
Macedonia" 

Τηλεοπτική 
Διαφήμιση "Very 
Macedonia"

Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (yachting, 
cruising, fashion)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (yachting, 
cruising, fashion)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

Συνέργειες με 
brands (yachting, 
cruising, fashion)/ 
Συμμετοχή σε 
εκθέσεις

PR events 

πρόσκληση 

συμμετοχής σε 

δημιουργούς

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων 
(συνέργειες)

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων
(συνέργειες)

Συνεργασίες με 
bloggers / 

(παραγωγή περιεχο-
μένου και για 
φιακά μέσα)

Συνεργασίες με 
bloggers / 

(παραγωγή περιε-
χομένου και για 

)

Συνεργασίες με 
bloggers / 

trips)

Συνεργασίες / 
co-branding

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων 

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων 

Online διαφημίσεις 
+ Δημιουργία blog 
& παραγωγή 
περιεχομένου 

Online διαφημίσεις 
+ Διαμόρφωση 
SEO στρατηγικής

Έλεγχος
/Αξιολόγηση/Ε-
πανεκκίνση 
καναλιών + Έναρξη  
online διαφημίσεων  
(Yandex,  
Vkontakte)

1ο τετράμηνo 2ο τετράμηνo 3ο τετράμηνo 4ο τετράμηνo 5ο τετράμηνo 6ο τετράμηνo 7ο τετράμηνo 8ο τετράμηνo 9ο τετράμηνo

Online διαφημίσεις 
& Δράσεις

Online 
διαφημίσεις & 
Δράσεις

Online 
διαφημίσεις & 
Δράσεις

Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις Online διαφημίσεις



Κρίσιμες προϋποθέσεις επιτυχίας

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 501

Για την επιτυχία του πλάνου απαιτείται: 

Συνεχής  των ενεργειών και της απόδοσής τους.

Γρήγορα αντανακλαστικά για πιθανή αναπροσαρμογή του πλάνου. 

Συνεχής δημιουργία  και ποιοτικού 

Συνέπεια και συνέχεια.

Εναρμόνιση όλων των ενεργειών, πλάνων και διαθέσιμων προϋπολογισμών των συσχετιζόμενων 
stakeholders κάτω από τη

ρίνεται αναγκαία η δημιουργία  σε περίπτωση κρίσης. 
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Για την περιγραφή των μοναδικών στοιχείων των προορισμών όπως αξιοθέατα, μουσεία και δραστηριότητες, 
αντλήθηκαν πληροφορίες από τις ακόλουθες διαδικτυακές πηγές:

http://www.e-naousa.gr/article.php?naousa=212

http://veroia.wifi-192.gr/catalog/poi_culture/3/1

http://www.dimosnaousas.gr/el/node/192

http://www.xionodromika.gr/ski_center.php?id=21&action=list_food

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%9A%
CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC

http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=40

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%BA
%CE%AF%CE%BD%CE%B7

http://www.alistraticave.gr/index.cfm?id=26&lang=gr

http://www.arttravel.gr/proorismoi_europh_ellada_serres/article/10522/xionodromiko-kentro-lailia

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3460

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%
CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82

http://www.visitgreece.gr/el/activities/land_sports/skiing/kaimaktsalan_ski_resort

http://www.loutrapozar.net/

http://www.ktelkilkis.gr/?module=default&pages_id=17&lang=el

http://e2-4dimkilkis.wikispaces.com/%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%91

http://www.bbgk.gr/



Παράθεση Πηγών

Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής

Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 
Κεντρική Μακεδονία / Οδικός Χάρτης 2015-2020 503

Για την περιγραφή των μοναδικών στοιχείων των προορισμών όπως αξιοθέατα, μουσεία και δραστηριότητες, 

αντλήθηκαν πληροφορίες από τις ακόλουθες διαδικτυακές πηγές:

http://hotelsline.com/el/article/paralies-pierias-xartis-diamoni-xenodoxeia-domatia&blockbook=true

http://www.faethonolympusmarathon.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=45

http://pieria-tourism.gr/dion.html

http://www.dion-olympos.com/index.php/typography/castel-of-platamon

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%
B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%
A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%
B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

http://www.elatohori-ski.gr/

http://www.discovergreece.com/el/mainland/macedonia/halkidiki/best-beaches-in-halkidiki

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2481

http://olympianstone.blogspot.gr/2014/11/blog-post_78.html

http://www.dimosaristoteli.gr/gr/sights/moni-zygou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82

http://www.thessalonikicityguide.gr/index.php?
MDL=pages&Branch=N_N0000000100_N0000002039_N0000002004_N0000002031_S0000000766
http://www.thessaloniki-sightseeing.com/index.php/el/arhaiologiko-mouseio

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%
CE%B3%CE%BF%CF%82
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Για την περιγραφή των μοναδικών στοιχείων των προορισμών όπως αξιοθέατα, μουσεία και δραστηριότητες, 

αντλήθηκαν πληροφορίες από τις ακόλουθες διαδικτυακές πηγές:

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/index.html

http://users.sch.gr/gpil_gr/thessaloniki-diag/?portfolio=%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%
CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC

http://edutech.mysch.gr/mnimeia/romaikos1.html

http://www.jmth.gr/web/aboutGR.htm

http://www.gothess.gr/thessaloniki/gmap/?ID=742

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1

http://www.agiasofia.info/

http://www.inad.gr/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BD% 
CE%B9
http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=586

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B9%
CE %BF_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)

http://www.taxidologio.gr/thessaloniki-todo-ano-poli.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%
AF_ %CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AC_%CE%99%CE%BC%CE%B1%
CF%81%CE%AD%CF%84

http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=10
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης Δράσεων Τομέα Τουρισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, 
των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού τομέα – Περιφερειακά Γραφεία ΣΕΤΕ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των κλαδικών ενώσεων στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων 
του τουριστικού τομέα στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 
– 2013» του ΕΣΠΑ, µε κωδικό µε κωδικό MIS 485417, και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.).
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Eπιτελική Σύνοψη 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πό-
ρους και σηµαντικό δυναµικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Παρά την κυριαρ-
χία του εποχικού παραθαλάσσιου τουρισµού, η ΠΚΜ διαθέτει τουριστικούς πόρους, 
αλλά και υποδοµές, για την ανάπτυξη όλων των µορφών τουρισµού.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΚΜ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφο-
ρα κείµενα σχεδιασµού και προγραµµατισµού, καθώς και στο σχέδιο του νέου 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΚΜ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της του-
ριστικής βιοµηχανίας της ΠΚΜ και αναγορεύει την ενίσχυση της τουριστικής 
ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της. 

Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργα-
λείο επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συµβάλει στον περιφερειακό διάλογο 
για τη βιώσιµη και µακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη. 

Το πλαίσιο των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που εισάγο-
νται  και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκµηριώνουν τη συµβα-
τότητα τους 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 Μακεδο-
νία (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.

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηµατοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ 
φιλοδοξεί να αποτελέσει µια - κατά το δυνατόν - αντικειµενική µατιά στις αναπτυ-
ξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τοµέα στην Περιφέρεια και, ταυτόχρονα, 
µια αναζήτηση τρόπων µε τους οποίους τα υφιστάµενα και νέα συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα της θα αναδειχθούν µέσα από παρεµβάσεις και πολιτικές, αξιοποιώ-
ντας στο έπακρο τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις για την προώθηση ενός νέου 
κύκλου τουριστικής ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, 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 το-
µείς που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό χαρακτήρα για την περαιτέρω ανάπτυ-

ξη του τουρισµού. 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 
ειδικών µορφών τουρισµού µέσω «βιώσιµης» ανάπτυξης της ΠΚΜ σε συνδυασµό 
µε τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, προώθηση των νέων τεχνολογιών στη 
διαχείριση τουριστικών ροών και προβολής, εκπαίδευση-κατάρτιση εργαζοµένων 
στον τουρισµό κ.α. 

Η µελέτη του οδικού χάρτη είναι ένα πλήρες επιχειρησιακό 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.

Το χρηματοδοτικό πλάνο παρουσιάζεται μέσω πινάκων και σχεδίων δράσης που 
καταλήγουν σε συγκεκριµένες χρηματοδοτήσεις και παρέχουν το πλαίσιο και 
την τεκµηρίωση για τη µόχλευση πόρων µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων, ενώ η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασµού έχει και συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των αναγκαί-
ων δράσεων για τη διαµόρφωση και προώθηση των τουριστικών προϊόντων για 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας και µε τον τρόπο αυτό, 
η µελέτη επιχειρεί να συµβάλει αποφασιστικά και µε συγκεκριµένες προτάσεις 
στον περιφερειακό τουριστικό σχεδιασµό και την εξειδίκευση των αναγκαίων έρ-
γων προκειµένου να επιτευχτεί ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την επι-
κράτεια της περιφέρειας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα όλων των 
περιοχών (παράκτιος, ορεινός, ενδοχώρα κλπ). 

Η µελέτη καταλήγει στην παρουσίαση των βασικών αρχών και κατευθύνσεων για 
την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο βασικό τουριστικό προ-
ϊόν της Περιφέρειας, τη Χαλκιδική, δίδοντας έµφαση στην επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου, εκτιµώντας ότι αυτή η στρατηγική επιλογή δύναται να προσφέρει 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της περιοχής και συµπληρωµα-
τικά µε άλλα παρεχόµενα τουριστικά προϊόντα.
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

1. Σκοπιμότητα Οδικού Χάρτη

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους και σηµαντικό δυναµικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Παρά την 
κυριαρχία του εποχικού παραθαλάσσιου τουρισµού, η ΠΚΜ πληρεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ποικίλων µορφών τουρισµού (π.χ. αστικού, πολιτιστικού, 

θρησκευτικού, οινολογικού, γαστρονοµικού κ.α.). Επίσης, υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες αποτελεσµατικής και αποδοτικής διασύνδεσης του τουρισµού µε 
το τοπικό-περιφερειακό παραγωγικό σύστηµα και την ανάπτυξη των κλάδων υποστήριξης του τουριστικού συστήµατος (π.χ. τροφίµων και ποτών, εµπορίου, 
µεταφορών, γαστρονοµίας, αναψυχής, τεχνολογιών περιβάλλοντος κ.α.). 

Η υφιστάµενη και καταγεγραµµένη συµβολή του τουρισµού της Κεντρικής Μακεδονίας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ οφείλεται, κυρίως, στον παραθαλάσσιο 
µαζικό τουρισµό (π.χ. Χαλκιδική, Πιερία), στον αστικό και πολιτιστικό τουρισµό (π.χ. Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα), καθώς και σε µορφές τουρισµού 
όπως τον αρχαιολογικό (π.χ. ∆ίον, Πέλλα, Βεργίνα, Αµφίπολη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική), ορεινό (π.χ. Όλυµπος, Πιέρια, Βέρµιο, Πάικο), χιονοδροµικό (Καϊµα-
κτσαλάν, Πέντε Πηγάδια, Σέλι, Άη Λιας Σερρών), ιαµατικό (Λουτράκι Αριδαίας, Απολλωνία, Λαγκαδάς, Πικρολίµνη), θρησκευτικό (Άθως, Θεσσαλονίκη, Βέροια), 
Οικολογικό (Λίµνη Κερκίνη, ∆οϊράνη, δέλτα των ποταµών), οινολογικό (π.χ. Νάουσα, Γουµένισσα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη) κ.α. Εντούτοις, η συνολική 
περιοχή χαρακτηρίζεται από άνιση τουριστική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα υπάρχουν οι ιδιαίτερα ανεπτυγµένες τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής και της 
Πιερίας, οι περιοχές µε µεσαία (αλλά µε αυξητικές τάσεις) τουριστική κίνηση όπως η Θεσσαλονίκη και οι περιοχές µε συγκριτικά χαµηλή τουριστική ανάπτυξη 
όπως το Κιλκίς, η Πέλλα, οι Σέρρες και η Ηµαθία. 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

1. Σκοπιμότητα Οδικού Χάρτη

Όσον αφορά στην τουριστική υποδοµή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συµµετέχει στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας µε 12,3%, ενώ το ποσοστό των 
κλινών στις συνολικές κλίνες της χώρας ανέρχεται σε 11,5%. Κυρίαρχη είναι η σχετική θέση της Χαλκιδικής, στην οποία αναλογεί το 44% των ξενοδοχείων της 
Περιφέρειας και το 53,7% των κλινών. Ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Ηµαθίας και Κιλκίς. 

Διάγραμμα 1 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΠΕ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 Πηγή: Allmedia (2011), ίδια επεξεργασία
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

1. Σκοπιμότητα Οδικού Χάρτη

Συνολικά, η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, όπως είναι: 

• Ο εκτεταµένος παράκτιος χώρος, µε εξαιρετικής ποιότητας ακτές.
• Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, οι µοναδικές αρχαιότητες και άλλα σηµαντικά

πολιτιστικά µνηµεία.
• Η σχετικά εύκολη προσβασιµότητα (π.χ. αεροπορική και οδική από τα

Βαλκάνια).
• Οι πλούσιοι πόροι (π.χ. όρη, δάση, ποτάµια. λίµνες, βιότοποι) για την

ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού.
• Ο µεγάλος αριθµός ελκυστικών αστικών κέντρων και παραδοσιακών

οικισµών.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΚΜ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διά-
φορα κείµενα σχεδιασµού και προγραµµατισµού, στο σχέδιο του νέου 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΚΜ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτή-
µατα της τουριστικής βιοµηχανίας της ΠΚΜ και αναγορεύει την ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της. 

Τόσο το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) της ΠΚΜ, 
όσο και τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα περιλαµβάνουν δράσεις για 
την τουριστική ανάπτυξη. Προκειµένου, όµως, να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση 
των νέων χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων είναι αναγκαίο να υπάρξει µια εκ 
των προτέρων αντιστοίχηση των προτεραιοτήτων της τουριστικής  

διαγράφεται και αποτυπώνεται στα κείµενα στρατηγικής που δεσµεύουν τους 
φορείς σχεδιασµού -  θα εξελιχθεί σταδιακά σε συγκεκριµένα προγράµµατα, 
µε τις ανάλογες φάσεις, αρµοδιότητες, ορό-σηµα, προθεσµίες, εντοπίζοντας 
τους κατάλληλους πόρους υλοποίησης. 

Στόχος του κειµένου είναι να καταδειχθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού 
τομέα και πως αυτό επηρεάζει, τόσο το περιεχόµενο, όσο και τη διαδικασία 
σχεδιασµού, µέσα στο νέο οικονοµικό, δηµοσιονοµικό και αναπτυξιακό πλαί-
σιο που διαµορφώνεται στη χώρα. Σταδιακά, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
υιοθέτησης ολοκληρωµένης τουριστικής πολιτικής, από τα διαφορετικά επί-
πεδα διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό-δηµοτικό. 
Ο οριζόντιος χαρακτήρας και η φύση της τουριστικής δραστηριότητας ανα-
δεικνύει, επίσης, την ανάγκη πολυτοµεακής και πολυταµειακής προσέγγισης 
στο σχεδιασµό και υλοποίηση τουριστικής πολιτικής σε τοπικό-περιφερειακό 
επίπεδο.  

Σκοπός του Ο∆ΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για την τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών 
δεδοµένων της Κεντρικής Μακεδονίας και η κατάθεση µιας συγκεκριµένης 
πρότασης για την ολοκληρωµένη και πολυδιάστατη τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Η πρόταση η οποία παρουσιάζεται, καλείται να εστιάσει στον 
τρόπο αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Κεντρικής 
Μακεδονίας και να αποτιµήσει τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης των 
αναγκαίων έργων, δράσεων, παρεµβάσεων, όπως αυτές διαµορφώνονται 
µέσα από το νέο πλαίσιο προγραµµατισµού και χρηµατοδότησης την 
επόµενη περίοδο. 

Σκοπιµότητα Οδικού Χάρτη 

Το πλαίσιο των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που 
εισάγονται  και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκµηριώνουν τη 
συµβατό-τητα τους 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, 

στρατηγικής της ΠΚ και των αναγκαίων έργων µε τις επενδυτικές προτεραι-
ότητες, τις προβλεπόµενες δράσεις και τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ 
2014-2020. Συνεπώς,  προτείνεται αφενός η  εξειδίκευση της περιφερειακής 
στρατηγικής ανάπτυξης και αφετέρου η αναζήτηση και ο προσδιορισµός 
των πόρων που µπορούν να αντληθούν τόσο από το ΠΕΠ της ΠΚΜ 
2014-2020, όσο και από τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα ή άλλες 
Κοινοτικές δράσεις και µηχανισµούς. Επιδίωξη του παρόντος Οδικού Χάρτη 
αποτελεί η τεκµηρίωση του τρόπου και της µεθοδολογίας µέσα από την 
οποία η Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης για την ΠΚΜ – όπως αυτή προ-
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

1. Σκοπιμότητα Οδικού Χάρτη

αλλά και των τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων περιόδου 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία», «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση», «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και τέλος των διακρατικών, 
διασυνοριακών και διαπεριφερειακών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020, των ΕΠ «Ελλάδας-Βουλγα-ρίας», 
«Ελλάδας-FYROM», «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020», «Πρόγραµµα MED 2014-2020». 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία

Η στρατηγική για την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας αυτής προϋποθέτει αποτελεσµατικό σχεδιασµό. Προς 
αυτή την κατεύθυνση µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα οφείλει:

• Να αποτυπώνει πλήρως και αντικειµενικώς τα τουριστικά δεδοµένα της
περιοχής και να εντοπίζει τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης στη βάση των
ανταγωνιστικών της πλεονεκτηµάτων.

• Να αναγιγνώσκει έγκαιρα τις προδιαγραφόµενες διεθνείς και εθνικές
τάσεις του κλάδου και των αγορών, δηλαδή των τάσεων της προσφοράς και
της ζήτησης.

• Να λαμβάνει υπόψη τα υπερκείµενα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή
τις θεσµικές κατευθύνσεις και τους κανονιστικούς περιορισµούς.

• Να αξιοποιεί πλήρως τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα
διάφορα επιχειρησιακά προγράµµατα.

Παρακάτω γίνεται σύντοµη καταγραφή των βασικών δεδοµένων της του-
ριστικής προσφοράς και ζήτησης της ΠΚΜ, καθώς και του θεσµικού και προ-
γραµµατικού πλαισίου της µελλοντικής τουριστικής της ανάπτυξης. 

2.1 Ο τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε αριθμούς 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χωροθετείται στο βόρειο τµήµα της χώ-
ρας, αποτελώντας τη µεγαλύτερη σε έκταση (18.811 τ.χλµ.) και δεύτερη µεγα-
λύτερη σε πληθυσµό και οικονοµική δραστηριότητα περιφέρειά της. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή προσβασιµότητα, από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα 
Βαλκάνια αλλά και διεθνώς.

∆ιοικητικά αποτελεί δευτεροβάθµιο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ), συµπεριλαµβάνοντας τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, 
Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας, Ηµαθίας και Χαλκιδικής, µε τη ΠΕ 
Θεσσαλονίκης να αποτελεί τη µεγαλύτερη από αυτές, µε έκταση (3.683 
τ.χλµ). 

Επίσης, βάσει του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικρά-της) στα διοικητικά 
όρια της Περιφέρειας περιλαµβάνονται 38 ∆ήµοι. Έδρα της Περιφέρειας 
είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί τη δεύτερη σηµαντι-κότερη πόλη της 
χώρας, αλλά και τη σηµαντικότερη πύλη προς και από τις υπόλοιπες χώρες 
των Βαλκανίων.

Χάρτης 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Χάρτης 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑΣ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύµφωνα µε την απο-
γραφή του 2011 είναι 1.880.058 µόνιµοι κάτοικοι, ενώ την περίοδο 2001-2011 ο 
πληθυσµός της σηµείωσε ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,19% (έναντι της µεί-
ωσης του 1,19% που σηµείωσε η χώρα). Η ΠΕ Θεσσαλονίκης, λόγω της ύπαρ-
ξης του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, αποτελεί και πληθυσµιακά 
τη µεγαλύτερη από τις ΠΕ (συγκεντρώνει το 59,1% του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφέρειας). Ακολουθούν οι ΠΕ Σερρών (9,4%) και οι ΠΕ Ηµαθίας και 
Πέλλας (7,48 και 7,43% αντίστοιχα). Η Περιφέρεια, στο σύνολό της, εµφανίζει 
δείκτη γήρανσης της τάξης του 1,31, ακολουθώντας τις τάσεις γήρανσης της 
χώρας (1,34). Ωστόσο, ο υψηλότερος δείκτης γήρανσης εµφανίζεται στις ΠΕ 
Σερρών και Κιλκίς (2,13 και 1,84 αντίστοιχα), µε την ΠΕ Θεσσαλονίκης να εµ-
φανίζει τον πιο νεανικό πληθυσµό της Περιφέρειας (1,14).

Το δίκτυο µεταφορών της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες υποδοµές κρίνονται 
ικανοποιητικές, όσον αφορά την κάλυψη των ενδοπεριφερειακών, διαπεριφε-
ρειακών και διεθνών µεταφορών. Από την Περιφέρεια, εκτός από τον οδικό 
άξονα ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, διέρχεται διεθνές σιδηροδροµικό δίκτυο, 
ενώ η περιοχή της εξυπηρετείται επίσης από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης και 
το αεροδρόµιο Μακεδονία. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, 
µε σηµαντικούς ορεινούς όγκους, υγροτόπους, υδάτινες επιφάνειες και 
παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 
33,8% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας είναι προστατευόµενο, ενώ 
σε αυτή συναντούνται και τέσσερα Εθνικά Πάρκα. Ωστόσο, η περιοχή 
αντιµετωπίζει περιβαλλοντικά προ-βλήµατα, σηµαντικότερο εκ των οποίων 
είναι η διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων λόγω 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σπαταλών και διαρροών. Εκτός όµως του 
φυσικού πλούτου, η Περιφέρεια διαθέτει επίσης πλούσιο πολιτιστικό 
απόθεµα, στοιχεία τα οποία δύνανται να αξιοποιηθούν πε-ραιτέρω για την 
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µέσω της προώθησης της τουριστικής 
δραστηριότητας. 

Όσον αφορά στο οικονοµικό προφίλ της Περιφέρειας, το κ.κ. ΑΕΠ της Περι-
φέρειας για το έτος 2011 ανέρχονταν σε 78% του µ.ο. της χώρας. Σε επίπε-
δο ΠΕ, το υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ (αλλά κοντά στο µ.ο. της χώρας) εµφανίζει 
η ΠΕ Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν οι ΠΕ Χαλκιδικής, Κιλκίς και Ηµαθίας. Το 
µέσο φορολογούµενο εισόδηµα των κατοίκων της Περιφέρειας ανέρχεται στα 
15.483 ευρώ για το έτος 2012, σηµειώνοντας την περίοδο 2009-2012 µια 
σχετι-κή αύξηση της τάξης του 2,0%. Στο αµέσως επόµενο επίπεδο, η ΠΕ 
Θεσσαλονίκης εµφανίζει το υψηλότερο µέσο φορολογούµενο εισόδηµα 
(17.152 ευρώ για το 2012) και ακολουθούν οι ΠΕ Χαλκιδικής (13.644 ευρώ) 
και Κιλκίς (13.279 ευρώ), ενώ το χαµηλότερο εισοδηµατικό επίπεδο 
εµφανίζει η ΠΕ Πέλλας (12.620 ευρώ). Τέλος, σε σχέση µε το όριο της 
φτώχειας (11.986 ευρώ για το 2012) φαίνεται ότι το σύνολο της Περιφέρειας 
βρίσκεται πάνω από αυτό, µε το σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 1,27. 
Ωστόσο οι ΠΕ Σερρών και Πέλλας φαίνεται ότι τοποθε-τούνται ελάχιστα 
πάνω από το όριο αυτό (1,07 και 1,08 αντίστοιχα).

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. 

Η ιδιαίτερη δυναµική του τουριστικού κλάδου της ΠΚΜ, παρά την άνιση ανά-
πτυξή του εντός αυτής,  στηρίζεται στις ποικίλες µορφές τουρισµού που εµ-
φανίζονται στην Περιφέρεια και αναφέρονται συνοπτικά στην ενότητα 1.1. Η 
άνιση χωρική κατανοµή της τουριστικής δραστηριότητας αποτυπώνεται στον 
Πίνακα 1. 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα Τουρισμού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Πίνακας 1 ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ)

Π.Ε.

ΑΕΠ ΞΕΝΟΔ. / ΕΣΤΙΑΤ. 
ΩΣ ΠΡΟΣ Μ.Ο. ΧΏΡΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1995-2008
1995 2001 2004 2008

ΗΜΑΘΙΑΣ 0,57 0,42 0,48 0,5 -4,43%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,83 0,7 0,76 0,77 2,92%

ΚΙΛΚΙΣ 0,52 0,41 0,48 0,43 -8,06%

ΠΕΛΛΑΣ 0,54 0,42 0,39 0,4 -18,57%

ΠΙΕΡΙΑΣ 0,95 1,19 1,17 1,3 51,35%

ΣΕΡΡΩΝ 0,7 0,61 0,59 0,64 1,37%

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 1,73 2,17 1,89 2,02 29,54%

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Χάρτης 2 ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ 2008

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), 
Ιδία επεξεργασία

Από τον προηγούµενο πίνακα γίνεται φανερό ότι στην Περιφέρεια η συµµετοχή του 
τουριστικού κλάδου στο περιφερειακό ΑΕΠ ενισχύεται διαχρονικά, µε τη µεγαλύ-
τερη θετική µεταβολή της συµµετοχής του να σηµειώνεται στην ΠΕ Πιερίας (51,4% 
για την περίοδο 1995-2008) και δευτερευόντως στην ΠΕ Χαλκιδικής (29,5%). 

Η υπάρχουσα τουριστική υποδοµή της Περιφέρειας περιλαµβάνει το 12,25% 
των ξενοδοχειακών µονάδων της χώρας, µε τις λειτουργούσες κλίνες για το 
έτος 2013 να ανέρχονται στο 11,1% του συνόλου της χώρας. Μάλιστα η ΠΕ Χαλ-
κιδικής συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων και κλινών 
της Περιφέρειας (43,1 και 51,8% αντίστοιχα), µε τις ΠΕ Πιερίας και Θεσσαλονί-
κης να ακολουθούν.

Προγραµµατικό 
Πλαίσιο Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα Τουρισμού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Πίνακας 2 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 2011 ΚΑΙ 2013 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2011 2013 2011 2013

Π.Ε. Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5*

Ηµαθίας
33 1.566 33 1.573 - 156 962 448 - 0 448 969 156 0

2,70% 1,80% 2,78% 1,83% 0 0,90% 4,40% 2,20% 0,00% 0 2,23% 4,71% 1,02% 0

Θεσ/νίκης
139 14.151 138 14.281 3.420 2.762 4.463 2.020 1.486 1.492 2.050 4.432 2.854 3.453

11,50% 16,20% 11,65% 16,58% 30,10% 16,30% 20,30% 9,90% 8,90% 8,86% 10,21% 21,53% 18,58% 26,06%

Κιλκίς
19 845 18 825 - 100 424 258 63 103 198 424 100 0

1,60% 1,00% 1,52% 0,96% 0,00% 0,60% 1,90% 1,30% 0,40% 0,61% 0,99% 2,06% 0,65% 0

Πέλλας
64 2.607 63 2.732 - 285 1.337 692 293 301 558 1.536 337 0

5,30% 3,00% 5,32% 3,17% 0 1,70% 6,10% 3,40% 1,80% 1,79% 2,78% 7,46% 2,19% 0

Πιερίας
391 19.713 388 20.046 1.067 1.497 3.069 6.867 7.213 7.151 6.936 2.975 2.144 840

32,50% 22,60% 32,74% 23,28% 9,40% 8,80% 13,90% 33,60% 43,40% 42,48% 34,55% 14,45% 13,95% 6,34%

Σερρών
34 1.924 34 2.079 - 405 966 423 130 193 320 956 610 0

2,80% 2,20% 2,87% 2,41% 0 2,40% 4,40% 2,10% 0,80% 1,15% 1,59% 4,64% 3,97% 0

Χαλκιδικής
524 46.539 511 44.579 6.852 11.722 10.806 9.731 7.428 7.593 9.567 9.297 9.163 8.959

43,50% 53,30% 43,12% 51,77% 60,10% 69,30% 49,10% 47,60% 44,70% 45,11% 47,65% 45,16% 59,64% 67,60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.204 87.345 1.185 86.115 11.339 16.927 22.027 20.439 16.613 16.833 20.077 20.589 15.364 13.252

ΧΩΡΑ 9.687 762.699 9.677 773.445 55.496 229.569 177.459 197.652 102.523 54.226 223.932 183.722 194.010 117.555

% στη χώρα 12,40% 11,50% 12,25% 11,13% 20,40% 7,40% 12,40% 10,30% 16,20% 31,04% 8,97% 11,21% 7,92% 11,27%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ιδία επεξεργασία)

Προγραµµατικό 
Πλαίσιο Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του πλήθους των κλινών της Περιφέρειας φανερώνει ότι την περίοδο 2004-2011 ο αριθµός των κλινών σηµείωσε αύξηση της 
τάξης του 8,45% για το σύνολο της Περιφέρειας, παρόλο που την επόµενη περίοδο 2011-2013 σηµειώθηκε µείωση της τάξης του 1,65%. Σε επίπεδο ΠΕ, η µεγαλύτερη 
αύξηση για την περίοδο 2004-2011 παρατηρήθηκε στην ΠΕ Πέλλας και ακολουθούν οι ΠΕ Ηµαθίας και Κιλκίς. Την περίοδο 2011-2013 µόνο η ΠΕ Σερρών συνέχισε 
να εµφανίζει υψηλές τάσεις αύξησης του αριθµού των κλινών της (9,5%), ακολουθούµενη από τις ΠΕ Πιερίας και Ηµαθίας που παρουσίασαν σαφώς µικρότερες 
τάσεις (0,7 και 0,5% αντίστοιχα). Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του πλήθους των ξενοδοχειακών µονάδων της Περιφέρειας παρατηρείται ότι την 
περίοδο 2004-2011 σηµειώθηκε στο σύνολο της Περιφέρειας µια αύξηση της τάξης του 10,6%. Η µεγαλύτερη ωστόσο αύξηση σε επίπεδο ΠΕ παρατηρήθηκε στην ΠΕ 
Σερρών, ακολουθούµενη από τις ΠΕ Πέλλας και Ηµαθίας. Ωστόσο την περίοδο 2011-2013 σηµειώθηκε µείωση του αριθµού των ξενοδοχειακών µονάδων της 
Περι-φέρειας κατά 1,25%, µε τις ΠΕ που σηµείωσαν µεγαλύτερη µείωση να είναι οι ΠΕ Κιλκίς και Πέλλας (µείωση της τάξης του 5,26 και 4,55% αντίστοιχα). 
Συµπεραίνεται ότι διαχρονικά το τουριστικό επενδυτικό ενδιαφέρον µεταφέρεται από την ΠΕ Χαλκιδικής, στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας, 
ενδεχοµένως λόγω της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας και της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ. 

Πίνακας 3 ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Π.Ε. 2001 2004 2011 2013 2001-4 2004-11 2011-2013 2001 2004 2011 2013

ΗΜΑΘΙΑΣ 864 1.059 1.566 1.573 7,52% 23,94% 0,45% 1,35% 1,41% 1,79% 1,83%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.613 12.401 14.345 14.281 5,62% 7,84% -0,45% 16,56% 16,56% 16,38% 16,58%

ΚΙΛΚΙΣ 364 572 845 825 19,05% 23,86% -2,37% 0,57% 0,76% 0,97% 0,96%

ΠΕΛΛΑΣ 1.125 1.604 2.805 2.732 14,19% 37,44% -2,60% 1,76% 2,14% 3,20% 3,17%

ΠΙΕΡΙΑΣ 14.494 16.983 19.904 20.046 5,72% 8,60% 0,71% 22,61% 22,68% 22,73% 23,28%

ΣΕΡΡΩΝ 1.111 1.295 1.898 2.079 5,52% 23,28% 9,54% 1,73% 1,73% 2,17% 2,41%

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 35.520 40.982 46.193 44.579 5,13% 6,36% -3,49% 55,42% 54,72% 52,76% 51,77%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

64.091 74.896 87.556 86.115 5,62% 8,45% -1,65%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Χάρτης 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

Χάρτης 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2011-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Πίνακας 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 Π.Ε. 2001 2004 2011 2013 2001-2004 2004-2011 2011-2013 2001 2004 2011 2013

ΗΜΑΘΙΑΣ 20 22 33 33 10,00% 50,00% 0,00% 2,10% 2,03% 2,75% 2,78%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 123 141 138 11,80% 14,60% -2,13% 11,53% 11,34% 11,75% 11,65%

ΚΙΛΚΙΣ 12 13 19 18 8,30% 46,20% -5,26% 1,26% 1,20% 1,58% 1,52%

ΠΕΛΛΑΣ 33 44 66 63 33,30% 50,00% -4,55% 3,46% 4,06% 5,50% 5,32%

ΠΙΕΡΙΑΣ 318 356 390 388 11,90% 9,60% -0,51% 33,33% 32,81% 32,50% 32,74%

ΣΕΡΡΩΝ 20 22 34 34 10,00% 54,50% 0,00% 2,10% 2,03% 2,83% 2,87%

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 441 505 517 511 14,50% 2,40% -1,16% 46,23% 46,54% 43,08% 43,12%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 954 1.085 1.200 1.185 13,70% 10,60% -1,25%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Πίνακας 5 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΥΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (σε ξενοδοχειακά καταλύµατα και campings) για το 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Π.Ε. ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΑΘΙΑΣ 32.997 4.551 37.548 60.689 9.360 70.049

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 573.324 432.349 1.005.673 1.138.238 930.498 2.068.736

ΚΙΛΚΙΣ 10.802 2.444 13.246 18.830 6.753 25.583

ΠΕΛΛΗΣ 40.319 4.091 44.410 74.718 8.386 83.104

ΠΙΕΡΙΑΣ 66.502 125.152 191.654 239.799 814.104 1.053.903

ΣΕΡΡΩΝ 65.778 13.284 79.062 127.660 22.535 150.195

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 182.084 583.086 765.170 688.314 3.860.774 4.549.088

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

971.806 1.164.957 2.136.763 2.348.248 5.652.410 8.000.658

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Χάρτης 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΦΙΞΕΩΝ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία

Χάρτης 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Από την ανάλυση του αριθµού των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2013, γίνεται φανερή η υπεροχή της 
προσέλκυσης επισκεπτών των ΠΕ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, αναφορικά 
είτε µε τις αφίξεις, είτε µε τις διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, φανερώνεται η δια-
φορετική προτίµηση ηµεδαπών και αλλοδαπών. Οι µεν πρώτοι παρουσιάζουν 
µια εµφανή προτίµηση στην επίσκεψη της ΠΕ Θεσσαλονίκης, ενώ οι δεύτεροι 
στην ΠΕ Χαλκιδικής. Το γεγονός αυτό έχει σαφώς να κάνει µε τη µορφή τουρι-
σµού που προσφέρουν οι δύο περιοχές (αστικός και µαζικός παραθαλάσσιος 
αντίστοιχα). 

Σε γενικές γραµµές, παρατηρείται ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των 
αλλοδαπών στο σύνολο της Περιφέρειας είναι περισσότερες από των ηµεδα-
πών. Μάλιστα, οι αλλοδαποί επισκέπτες της Περιφέρειας παραµένουν σε αυτή 
περισσότερες ηµέρες από τους ηµεδαπούς επισκέπτες της (βλ. σχετικά επό-
µενο Πίνακα 6). Επίσης, στο σύνολο των ΠΕ (µε εξαίρεση τις ΠΕ Χαλκιδικής και 
Πιερίας) ο δείκτης του συνόλου των επισκεπτών κυµαίνεται κοντά στην τιµή 
2,0, γεγονός που υποδηλώνει τουρισµό σαββατοκύριακου.

Πίνακας 6 ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σε ξενοδοχειακά καταλύµατα 
και camping), 2013

Π.Ε. ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
(∆ιανυκτερεύσεις/Αφίξεις)

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΑΘΙΑΣ 1,8 2,1 1,9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,0 2,2 2,1

ΚΙΛΚΙΣ 1,7 2,8 1,9

ΠΕΛΛΗΣ 1,9 2,0 1,9

ΠΙΕΡΙΑΣ 3,6 6,5 5,5

ΣΕΡΡΩΝ 1,9 1,7 1,9

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 3,8 6,6 5,9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2,4 4,9 3,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.1 Ο τουρισµός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αριθµούς 

Πίνακας 7 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Π.Ε. 2001 2004 2010

ΗΜΑΘΙΑΣ 26,48% 23,28% 19,03%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42,91% 29,51% 34,87%

ΚΙΛΚΙΣ 18,39% 15,72% 9,53%

ΠΕΛΛΑΣ 16,73% 11,16% 11,21%

ΠΙΕΡΙΑΣ 11,55% 10,01% 12,68%

ΣΕΡΡΩΝ 36,75% 23,03% 22,09%

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 14,74% 13,23% 23,16%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19,28% 15,48% 22,10%

Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Economics.gr (στοιχεία ΣΕΤΕ/ΞΕΕ)

Επίσης, όσον αφορά το µέσο ετήσιο δείκτη πληρότητας των κλινών για το 
2010, ο προηγούµενος πίνακας φανερώνει ότι η µεγαλύτερη πληρότητα πα-
ρουσιάζεται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (34,9%). Ακολουθεί η ΠΕ Χαλκιδικής 
(23,2%) και η ΠΕ Σερρών (22,1%). Στο σύνολό της δε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για το 2010 παρουσίασε µέση ετήσια πληρότητα της τάξης του 
22,1%. Την περίοδο 2001-2011 η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων 
της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,8%. Ωστόσο, οι περισσότερες ΠΕ εµφάνι-
σαν µείωση πληρότητας, µε εξαίρεση την ΠΕ Χαλκιδικής (αύξηση 8,4%) και 
την ΠΕ Πιερίας (αύξηση 1,1%), γεγονός που σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία 
νέων ξενοδοχειακών µονάδων οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι το πλεόνασµα 
των περιοχών αυτών σε προσφορά ξενοδοχειακών υπηρεσιών αυξήθηκε. 
Είναι ανάγκη να υλοποιηθούν οργανωµένες προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση της δηµιουργίας και προώθησης ενός ποιοτικού και 
διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος, καθώς και της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου και παραµονής των επισκεπτών. 

Χάρτης 7 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2010

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.2 Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασµού

Το χωροταξικό σχέδιο της ΠΚΜ θέτει τους γενικούς και ειδικούς στόχους για 
την τουριστική ανάπτυξη των επί µέρους περιοχών της. Επίσης, ορίζει τις 
κατευθύνσεις και τα όρια των σχετικών παρεµβάσεων. Συνεπώς, λόγω της 
δεσµευτικότητας του σχεδίου, η περιφερειακή τουριστική πολιτική οφείλει να 
λαµβάνει υπόψη της τις ακόλουθες προτεραιότητες.  

2.2.1 Προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης ΠΧΣΑΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας : Γενικοί στόχοι κα στόχοι για 
επί μέρους περιοχές (ζώνες)  

Με βάση τις προτεραιότητες που θέτει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία, η χωροθέ-
τηση των δραστηριοτήτων του τουριστικού τοµέα, πρέπει να υπακούει στους 
κάτωθι αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους:

• Επανεκκίνηση της επιχειρηµατικότητας και ανάδυση ανταγωνιστικών τοµέων
και δικτύων αριστείας, µε στόχους την παραγωγή υπηρεσιών βασισµένων
στη γνώση και την ένταξη των συνοδευτικών υπηρεσιών και του εµπορίου
στο παραγωγικό σύστηµα.

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (σε διεθνή
και εθνική κλίµακα) για παραγωγική ανασυγκρότηση όλης της Περιφέρειας.
Παράλληλα, δηµιουργία Πύλης εισόδου της ΝΑ Ευρώπης, µέσα από
αξιοποίηση της καινοτοµίας και αναβάθµιση ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού, ενίσχυση επιχειρηµατικών δικτυώσεων και σύνδεση τους µε
διεθνή ολοκληρωµένα συστήµατα, δηµιουργία πόλου δυναµικών και
καινοτόµων υπηρεσιών µε εµβέλεια νοτιοανατολικής Ευρώπης, οργάνωση
και ενίσχυση σύγχρονου ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής υπηρεσιών
συνδυασµένης µεταφοράς και προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας.

• Απεξάρτηση του τουρισµού από τη διεθνή συγκυρία και επικέντρωση του
στην υψηλής ποιότητας ζήτηση µέσα από ποιοτική αναβάθµιση, εµπλουτισµό
και διεύρυνση τουριστικού προϊόντος, ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού και
διασύνδεση τους µε το κυρίαρχο πρότυπο, άµβλυνση της εποχικότητας και
σύνδεση µε τον πολιτισµό και τους περιβαλλοντικούς πόρους.

Ως τυπικές ζώνες τουριστικού προορισµού υποδεικνύονται οι ακόλουθες:

• Κ1. Νότια Πιερία: ζώνη παράκτιου τουρισµού, συνδυάζεται µε «εσωτερικό»
Όλυµπο και αρχαιολογικό χώρο ∆ίου, µε προβλήµατα ποιοτικής διάρθρωσης
υποδοµών – προϊόντος

• Κ2. Βέρµιο: αναδυόµενη «εσωτερική» ζώνη θεµατικού τουρισµού,
χειµερινός τουρισµός και άθλησης, τουρισµός πόλης, δρόµοι του κρασιού

• Κ3. Βόρας (Καϊµάκτσαλαν): αναδυόµενη «εσωτερική» ζώνη θεµατικού
τουρισµού, χειµερινός τουρισµός και άθλησης, θεραπευτικός (Πόζαρ),
οικοτουρισµός

• Κ4. Κερκίνη – ∆οϊράνη – Κοιλάδα Στρυµόνα: αναδυόµενη «εσωτερική» ζώνη
θεµατικού τουρισµού, οικοτουρισµός – αγροτουρισµός, θεραπευτικός

• Κ5. Στρυµονικός: ζώνη παράκτιου τουρισµού και πύλη του Αγίου Όρους, στο
βόρειο τµήµα µε προβλήµατα ποιοτικής διάρθρωσης υποδοµών – προϊόντος

• Κ6. Σιθωνία: ζώνη παράκτιου τουρισµού µε δυναµικό σε φάση ανάπτυξης,
αλλά µε σοβαρά ζητήµατα φέρουσας ικανότητας

• Κ7. Μεσοδυτική παράκτια Χαλκιδική: εντονότερη «φθορά» λόγω
ιδιοκατοίκησης.

• Κ8. Κασσάνδρα: ώριµη ζώνη παράκτιου τουρισµού µε «βάρος» σε εθνικό
επίπεδο, µε σοβαρά ζητήµατα φέρουσας ικανότητας και µε αντιπαλότητα
τουρισµού και παραθεριστικής ιδιοκατοίκησης.

• Κ9. Αστικό – µητροπολιτικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης: ζώνη
εκθεσιακού-συνεδριακού τουρισµού και τουρισµού πόλης, µε διακριτή
πολιτιστική συνιστώσα.

• Κ10. Λίµνες Βόλβης – Κορώνειας και ορεινός όγκου Βερτίσκου: αναδυόµενη
«εσωτερική» ζώνη θεµατικού τουρισµού, θερµαλιστικά κέντρα Απολλωνίας
και Λαγκαδά, Πικρολίµνη, αγροτουρισµός.
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.2 Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασµού

2.2.2 Χωρικές κατευθύνσεις για τον τουριστικό τομέα 
στην Κεντρική Μακεδονία 

• Πρόβλεψη δυνατότητας χρηµατοδότησης σχεδιασµού και υποστηρικτικών
υποδοµών θεματικών τουριστικών διαδρομών (δυνατότητες στην Κ.
Μακεδονία):
(α) διαδροµές θρησκευτικού τουρισµού µε βασικό κόµβο το Άγιο Όρος

(απαιτούνται ορισµένες υποδοµές πρόσβασης στο Άγιο Όρος, αλλά κυρίως 
διαµόρφωση ενός ειδικού προγράµµατος θρησκευτικού και πολιτιστικού 
τουρισµού που θα αξιοποιεί το Άγιο Όρος ως βασικό στοιχείο)

(β) περιπατητικά µονοπάτια
(γ) διαδροµές αρχαιολογικού τουρισµού (επίκεντρα: Βέροια-Νάουσα, ∆ίον-

Πέλλα-Βεργίνα)
(ε) διαδροµές γαστρονοµικού τουρισµού και «µακεδονικής διατροφής»
(στ) συνδυασµένες διαδρομές οικοτουρισμού-τουρισμού φύσης [Όλυµπος, 

δυτικό τµήµα της Κεντρικής Μακεδονίας σε ενιαίο σύστηµα µε περιοχές 
της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Βέρµιο-Βόρας, Βόλβη-Κορώνεια-
Βερτίσκου] και χιονοδροµικού τουρισµού  (Καϊµακτσαλάν)

(η) δίκτυο ιαµατικού τουρισµού
• Προώθηση (µέσω αναπτυξιακού νόµου και άλλων µηχανισµών)

ξενοδοχείων 4* και 5*, τα οποία έχουν χαµηλή συµµετοχή (σε σύγκριση µε
άλλες περιοχές της χώρας) στην τουριστική προσφορά

• Εκπόνηση σχεδίων branding - destination marketing (προτεραιότητες:
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, δίκτυα αρχαιολογικού τουρισµού για το σύνολο
της περιφέρειας)

• Ανάπτυξη της οργανωµένης τουριστικής κατοικίας. Η επιδίωξη αυτή
περιλαµβάνει αφενός τη θεσµική διευκόλυνση σύγχρονου τύπου
επενδύσεων, και αφετέρου την εξυγίανση υφιστάµενων άναρχων
συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας (Χαλκιδική Πιερία) και τον
περιορισµό της µελλοντικής διεύρυνσης αυτού του φαινοµένου.

• Προώθηση τουρισµού city break στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται ειδικό
πρόγραµµα για το κέντρο της πόλης και ορισµένες περικεντρικές περιοχές
που παρουσιάζουν φαινόµενα υποβάθµισης αλλά έχουν και σηµαντικές

δυνατότητες ως τουριστικοί πόροι (πχ. παλιά πόλη), αξιοποίηση του 
αεροδροµίου Μακεδονία (κέντρου διέλευσης επισκεπτών προς 
άλλες περιοχές), καθώς και αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας ροής 
τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες και τη Ρωσία. 

• Ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού (ο ενισχυόµενος προσανατολισµός
της Θεσσαλονίκης σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας το επιτρέπει)
και οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την υπό αναδιάρθρωση ∆ΕΘ.

• Προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισµού ιατρικού τουρισμού
(σηµειώνεται η ύπαρξη ιατρικής σχολής στο ΑΠΘ και µεγάλων
νοσοκοµείων).

• ∆ηµιουργία περιφερειακού «Μηχανισμού Πιστοποίησης Ποιότητας»
(δεν πρέπει να περιοριστεί στον τουρισµό αλλά να περιλάβει και άλλους
κατάλληλους τοµείς που δίνουν ταυτότητα στην περιοχή: γεωργία, υγεία,
εµπόριο και υπηρεσίες σε τουριστικές περιοχές κλπ.)

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού

21



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.2 Κατευθύνσεις Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασµού

Χάρτης 8 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΠΧΣΑΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ1

Πηγή: 
ΥΠΕΚΑ, 2013

Για αναλυτικότερη μελέτη και επεξεργασία πορισμάτων χαρτογραφικού υλικού: 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR  
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 

2.3.1 Γενικές κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου  

Ως προς τον παράκτιο χώρο, στο πλαίσιο του Ειδικού Χωροταξικού για τον 
Τουρισµό για τις περιοχές της υποκατηγορίας αυτής δίδονται οι παρακάτω κα-
τευθύνσεις: 

• Περιορισµός της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων µη συµβατών
µε την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιοµηχανικές/βιοτεχνικές εγκατα-
στάσεις, γραφεία, κτίρια περίθαλψης κλπ), ιδιαίτερα σε περιοχές που χα-
ρακτηρίζονται ως αναπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες τουριστικά. Κατ’ εξαί-
ρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε µεµονωµένα είτε σε οργανωµένους
υποδοχείς, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν άµεση
πρόσβαση σε θαλάσσιο µέτωπο, είναι σηµαντικού χαρακτήρα για την
Εθνική Οικονοµία ή εξυπηρετούν άµεσες τοπικές ανάγκες και σε τµήµατα
του παρά-κτιου χώρου που παρουσιάζουν µειωµένο τουριστικό ενδιαφέρον.

• Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής 
του τοπίου και αναβάθµισης της λειτουργίας του χώρου.

Ως προς τις ορεινές περιοχές οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργά-
νωσης και ανάπτυξης της κατηγορίας που προωθούνται κατά προτεραιότητα 
αφορούν: 

• Προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη επιλεγµένων πόρων του ορεινού
χώρου.

• Βελτίωση προσβασιµότητας.
• Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων.
• Αξιοποίηση οικιστικού πλεονάσµατος των φθινόντων και

εγκαταλελειµµένων οικισµών και προβολή τους.
• ∆ιατήρηση της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.
• Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση υποδοµών.
• Προσαρµογή νέων εγκαταστάσεων στα µορφολογικά πρότυπα και την

κλίµακα των οικισµών.

• ∆ηµιουργία βασικών προτύπων και κανόνων σχεδιασµού και δόµησης
(παραδοσιακή αρχιτεκτονική, χρήση υλικών και µορφών δόµησης).

• Πρακτικές µειωµένης κατανάλωσης ενέργειας και χρήση φιλικών προς το
περιβάλλον υλικών.

• ∆ηµιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων
υποδοµών στον ορεινό χώρο.

• ∆ηµιουργία δικτύων πεζοπορικών διαδροµών και µονοπατιών και
διαδροµών και χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

• Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την
ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

• Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων
κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για µετατροπή παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες.

• Παροχή κινήτρων εκσυγχρονισµού υφισταµένων τουριστικών µονάδων µε
παράλληλη αναβάθµισή τους.

• Σηµειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων µε τους εκάστοτε
ισχύοντες όρους δόµησης.

• Πολιτικές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης ή
σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων ήπιας ανάπτυξης.

Ως προς τις πεδινές και ημιορεινές περιοχές, γίνεται αναφορά ότι αποτελούν 
περιοχές προτεραιότητας τουρισµού στην περίπτωση που ανήκουν στις κατη-
γορίες Α και Β, οπότε και ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις σχετικές κατευθύν-
σεις του Ειδικού Χωροταξικού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν απαιτείται η λήψη 
ειδικών µέτρων, χωρίς να αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηρι-
οτήτων εφόσον δεν σηµειώνεται αντίθεση µε άλλες ρυθµίσεις. Επίσης αξιο-
ποιούνται οι εκάστοτε τοπικοί πόροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ενώ δεν αποκλείεται η 
χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύν-
θετων τουριστικών καταλυµάτων.
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 

Ως προς τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, 
οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης αφορούν: 

• Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού.

• Ανάδειξη και προστασία φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και τοπίου.

• ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών και διαδροµών περιβαλλοντικής
ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

• Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών
προς το περιβάλλον (ολοκληρωµένη ή βιολογική γεωργία, προϊόντων
ονοµασίας προέλευσης, κ.ά).

• Προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
• Κατάρτιση και θεσµοθέτηση των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών

του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, µε µέριµνα για τον
προσδιορισµό ζωνών ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

• Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων ∆ιαχείρισης. Θέσπιση
ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του
τουρισµού.

• Μέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήτων η ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων: i)
στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές σύµφωνα µε τους
ισχύοντες όρους δόµησης ii) Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών
περιοχές σύµφωνα µε τους όρους και τους περιορισµούς του ν. 3937/2011.

• Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστηµα προστατευοµένων περιοχών
του ν. 3937/2911, µπορούν να συµπεριλαµβάνονται σε προγράµµατα
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων υποδοχέων
τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
Οι περιοχές αυτές, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1
του ν. 4179/2013, διέπονται από υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα
προστασίας και αξιολογούµενης αξιοποίησης. Στην περίπτωση έργων και
δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του
δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται µε βάση

τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής 
δόµησης εντός των τµηµάτων του οργανωµένου υποδοχέα ή του σύνθετου 
τουριστικού καταλύµατος που εµπίπτουν σε προστατευόµενες περιοχές 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,05.

Ως προς τους προστατευόμενους και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, οι στρα-
τηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης αφορούν: 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της
τουριστικής δραστηριότητας (επιφάνεια δοµηµένου χώρου, συνολικός
αριθµός τουριστικών επιχειρήσεων, αριθµός υφιστάµενων κλινών).

• ∆ιαµόρφωση αυστηρότερων κανόνων µορφολογίας των νέων
κτισµάτων, αποκατάσταση κελυφών και προώθηση της αναζωογόνησής
εγκαταλελειµµένων και φθινόντων οικισµών.

• Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή µη των οικισµών µε ιδιαίτερη
έµφαση στον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

• Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συµφώνων ποιότητας (διατήρηση
µορφολογικών στοιχείων και τοπικής αρχιτεκτονικής).

• Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών µε αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον, µε τη µετατροπή κτιρίων σε καταλύµατα.

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων σε εγκαταλελειµµένους
οικισµούς µε την προϋπόθεση της αξιοποίησης και ανάδειξης του
υπάρχοντος κτιριακού δυναµικού.

Προγραµµατικό 
Πλαίσιο Τουρισµού
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 

Ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους ιστορικούς τόπους,  
οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης επικεντρώ-
νονται σε:

• Εξασφάλιση προσβασιµότητας, επισκεψιµότητας και οργάνωσής τους,
εξωραϊσµός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της
εγκατάστασης δικτύων υποδοµής.

• Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων
και ιστορικών τόπων – ένταξη σε πολυθεµατικά δίκτυα.

• Ανάδειξη και συνολική διαχείριση τοπίου»

Ως προς τις περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα, οι στρατηγικές κατευθύνσεις 
χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης προβλέπουν:

• Οργάνωσή σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
• Αξιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού πλούτου σε σύνδεση µε τη σύγχρονη

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική οικονοµική
δραστηριότητα, µέσω της εκπόνησης ολοκληρωµένων αναπτυξιακών
προγραµµάτων, τα οποία προβλέπουν συνέργειες δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων, θεσµοθέτηση χωροταξικών ή και πολεοδοµικών ρυθµίσεων,
παροχή οικονοµικών κινήτρων, υλοποίηση έργων τεχνικής και κοινωνικής

υποδοµής, κλπ.»

2.3.2 Χωρικές αναφορές και ειδικές κατευθύνσεις 
ανά Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Δυτικά παράλια Περ. Ενότητας (1ο Πόδι): (Α1) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο 
των περιοχών Α1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

α.  Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας µε στόχο τη διαφοροποίηση του 
τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. 

β.  Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδοµών και εγκαταστάσεων που 
εµπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 

γ.  Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις (διαχείριση υδατικών 
πόρων, υγρών και στερεών αποβλήτων, πρακτικών εξοικονόµησης 
ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας). 

δ.  Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. 

ε.  Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου (πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις). 

στ. Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

ζ.  Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τουριστικών µονάδων 
µε παράλληλη αναβάθµιση και επέκτασή αυτών. 

η.  ∆ράσεις εξυγίανσης περιοχών µέσω επανάχρησης αξιόλογων κτιρίων ή 
συνόλων. 

θ.  Προώθηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας. 
ι.  Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισµού τµηµάτων των περιοχών ως 

Περιοχών Ενεργητικής Παρέµβασης και Ανάπλασης µε σκοπό την 
αναβάθµιση και ανάπτυξη του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. 

ια. Αναβάθµιση και µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό 

ιβ. Ολοκληρωμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων 
υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων. 

ιγ. Αναμόρφωση όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης 
τουριστικών καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 4 και 
5 αστέρων. 
• Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αύξηση 
της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε είκοσι (20) 
στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8 και 9 κλινών/
στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση 
της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου 
καταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού.

Νότιο τμήμα παραλιακής ζώνης Περ. Ενότητας (2ο Πόδι): (Α2) Αναπτυσσόμε-
νες τουριστικά περιοχές

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των περιοχών 
Α2 που προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

α.  Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα 
για την περιοχή (π.χ. υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα, ειδικά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης). 

β.  Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 
γ.  Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που 

διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 
δ.  Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. 
ε.  Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 
στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου (πολεοδομικές 

παρεμβάσεις) 
ζ.  Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών. 
 • Αξιοποίηση τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
θ.  Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων 

με παράλληλη αναβάθμισή τους. 
ι.  Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για 

μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές 
μονάδες. 

ια. Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, 
απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης 
τουρισμού. 

ιβ. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού τμημάτων των περιοχών ως 
Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό 
μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος.

ιγ. Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποιότητας φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

ιδ. Βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστικών πόρων. ιε. Αναμόρφωση 
όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
• Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 
και 5 αστέρων: 
• Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση 
της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) 
στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/
στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση 
της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου 
καταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού με 
ειδικές τουριστικές υποδομές. 

ιστ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων  
σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. 

ιζ. Χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Νοτιοανατολικό τμήμα Περ.Ενότητας Σερρών (όρος Παγγαίο – σύνορα με 
Περ.Ενότητα Καβάλας), Βορειοδυτικό και Βορειοανατολικό τμήμα Περ.Ενό-
τητας Σερρών (ορεινός όγκος Μπέλλες): (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυ-
ξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Βορειοανατολικό τμήμα Περ.Ενότητας (όρος Μπέλλες) και δυτικό τμήμα Περ.
Ενότητας (όρος Πάικο): (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και 
εναλλακτικού τουρισμού.

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Το σύνολο της Περ.Ενότητας (όρος Βόρας και περιοχή Έδεσσας) εξαιρουμέ-
νου του νοτιοανατολικού τμήματος: (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το δυτικό τμήμα της Περ.Ενότητας (όρος Βερμίου): (Β1) Περιοχές με περιθώ-
ρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο 
των περιοχών Β1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

α.  ∆ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, 
κ.ά. σηµείων του χώρου µε «µοναδικά» χαρακτηριστικά, καθώς και της 
κλίµακας των οικισµών. 

β.  Προσαρµογή της τυπολογίας των καταλυµάτων και άλλων σχετικών µε 
τον τουρισµό υποδοµών σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής και των ειδικών εναλλακτικών µορφών που υποστηρίζουν. 

γ.  Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και µετατροπή παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας 3 αστέρων 
τουλάχιστον. 

δ.  Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφισταµένων τουριστικών µονάδων 
µε παράλληλη αναβάθµιση ή επέκταση τους. 

ε.  Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

στ. Προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης απασχολουµένων σε ειδικές – 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

ζ.  Έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της ποιότητας των φυσικών 
και ανθρωπογενών πόρων. 

η.  Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και βελτίωση της 
προσβασιµότητας µεταξύ των πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν. 

θ.  Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών. 

ι. ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών και διαδροµών. 
ια. Προώθηση τοπικών συµφώνων ποιότητας και προγραµµάτων στήριξης 

αγροτικών ή και παραδοσιακών µεταποιητικών δραστηριοτήτων 
(στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, κ.ά.) και λειτουργικής διασύνδεσής τους µε τουριστικές 
µονάδες.

ιβ. Αναβάθµιση και µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης. 

ιγ. Πολιτικές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού

27



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.3 Κατευθύνσεις Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισµό 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων 
τουριστικών καταλυµάτων ήπιας ανάπτυξης. 

ιδ. Αναµόρφωση όρων και περιορισµών σηµειακής χωροθέτησης τουριστικών 
καταλυµάτων µε βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 3, 4
και 5 αστέρων: 
• Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές, αύξηση της
ελάχιστης απαιτούµενης επιφάνειας γηπέδου σε δεκαπέντε (15) 
στρέµµατα και θέσπιση µέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/
στρέµµα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση 
της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου 
καταλύµατος, πλην της περίπτωσης τυχόν συµπλήρωσης αυτού µε 

ειδικές τουριστικές υποδοµές.

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Βορειοδυτικό τμήμα Περ.Ενότητας (Πιέρια όρη) και νοτιοδυτικό τμήμα (Όλυ-
μπος): (Β1) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού του-
ρισμού.

Παράλιο τμήμα της Περ.Ενότητας (παράλια και περιοχή Κατερίνης): (Α2) Ανα-
πτυσσόμενες τουριστικά περιοχές

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 

(Γ) Μητροπολιτικές περιοχές

Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της κατηγορίας 
Γ που προωθούνται κατά προτεραιότητα: Ισχύουν οι κατευθύνσεις για τις πε-
ριοχές Α1, καθώς και οι ακόλουθες: 

α. Ένταξη των τουριστικά αναξιοποίητων πόρων της ενδοχώρας στο 
προσφερόµενο προϊόν, µε παράλληλη προστασία των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους. 

β.  Επιτάχυνση των ρυθµών ανάπλασης του ιστορικού κέντρου και του 
παράκτιου µετώπου της Θεσσαλονίκης. 

γ.  Προστασία, ανάδειξη και προβολή του ευρύτερου περιαστικού τους 
χώρου (ορεινοί όγκοι, κ.ά). 

δ.  Αναβάθµιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
ε.  Ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας µε διοργάνωση εκδηλώσεων 

διεθνούς ενδιαφέροντος. 
στ. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της 

Θεσσαλονίκης. 
ζ.  ∆ηµιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαιθρίων πάρκων 

αναψυχής και αθλητισµού, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
η.  ∆ροµολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές µε βιοµηχανικό ενδιαφέρον, που 

έχουν χωρική συνέχεια µε περιοχές αστικού τουρισµού. 
θ.  Ενίσχυση δράσεων αστικών υποδοµών απορρύπανσης για την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση του Θερµαϊκού Κόλπου. 
η.  Πολιτικές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 
καταλυµάτων έναντι της σηµειακής χωροθέτησης τουριστικών 
καταλυµάτων.
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Χάρτης 9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΜ ΒΑΣΕΙ 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ2

Πηγή: ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού (2013), ιδία επεξεργασία

2 Για αναλυτικότερη µελέτη και επεξεργασία πορισµάτων χαρτογραφικού υλικού: 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR 

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
Τουρισµού

29



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού
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2.4 Το «Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020» για τον τουρισµό

2.4.1 Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταµείων (Ε∆ΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 θα συµβάλλει, στο 
βαθµό που τους αναλογεί, σηµαντικά στις θεσµικές και οργανωτικές αλλαγές 
που έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα για τη µετάβαση σ’ ένα νέο αναπτυξιακό 
υπόδειγµα, το οποίο αποβλέπει στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στον παγκόσµιο χώρο, µε περαιτέρω αναβάθµιση και δηµιουρ-
γία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε περι-
φερειακό επίπεδο.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην ανα-
γέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παρα-
γωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινο-
τόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

2.4.2 Συσχέτιση των 5 Χρηματοδοτικών Προτεραιοτήτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τον τουρισμό

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας επιλέγονται στο πλαί-
σιο της στρατηγικής οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές προτεραιότητες µε 
συγκέντρωση των πόρων σε επιλεγμένους θεματικούς στόχους και επεν-
δυτικές προτεραιότητες που όχι µόνο καλύπτουν τα προβλεπόµενα από τους 
κανονισµούς ποσοστά, αλλά και θέτουν τον πήχη υψηλότερα.

Στο πλαίσιο της 1ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ενίσχυση της 
ανταγω-νιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας» τοµέας του τουρισµού αναγνωρίζεται ως ο κλάδος 
εκείνος που αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια 
αναγέννησης της Ελληνικής οικονοµίας, µε ισχυρές διατοµεακές 

συνέργειες (ειδικότερα δε µε έµφαση σε καινοτοµικές παρεµβάσεις στα συ-
µπλέγµατα «τουρισµού – πολιτισµού, τουρισµού αγροδιατροφής και τουρι-
σµού – περιβάλλοντος) και συγκεκριµένες πολλαπλασιαστικές επιδόσεις σε 
περιφερειακή κλίµακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Ο τουρισμός κατέχει εξέ-
χουσα θέση ως µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας, επιτυγχάνοντας την κινητο-
ποίηση όλων των παραγωγικών δυνάµεων. Ταυτόχρονα διατρέχει οριζόντια 
τους περισσότερους κλάδους, όπως ξενοδοχεία, εστίαση, µεταφορές και 
λιανεµπόριο. Αποτελεί τη δραστηριότητα από την οποία είναι δυνατό να 
προέλθει η µεγαλύτερη αύξηση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας που 
δηµιουργείται στη χώρα µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, µε την 
επέκταση σε νέες αγορές και µε εµπλουτισµό του προσφερόµενου τουριστικού 
προϊόντος, την ανάπτυξη ποιοτικών και προσβάσιµων υποδοµών, την 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε αξιοποίηση ΤΠΕ, τη βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, την αναβάθµιση των γνώσεων και ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυ-ναµικού και την επίλυση των προβληµάτων κορεσµού της 
φέρουσας ικανότητας. Επισηµαίνεται ότι προτεραιότητα του τουρισμού είναι η 
ενίσχυση συνεκτικών και ολοκληρωμένων δράσεων που συμβάλλουν στο 
όραμα και τη στρατηγική του τουρισμού για την περίοδο 2014-2020 και όχι η 
υλοποίηση αποσπασμα-τικών έργων χωρίς συνεκτικό και πολλαπλασιαστικό 
χαρακτήρα. Οι ανωτέρω παρεµβάσεις θα εµπερικλείουν την περιφερειακή 
διάσταση µε στόχο την ανάδειξη του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέµατος σε ένα σύνολο εµπειριών. Παράλληλα, θα διασφαλίζουν ένα 
ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις Περιφέρειες 
της χώρας. Το πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το ιδιαίτερο 
αγροδιατροφικό προϊόν (γαστρονοµία) και η πολιτιστική κληρονοµιά 
συµβάλλουν στον εµπλουτισµό και την αναβάθµιση του τουριστικού 
προϊόντος.

Ο πολιτισμός µέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρο-
νοµιάς, η βιοµηχανία και ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διαθέτει όλα τα ώριµα χαρακτηριστικά (τεχνο- 
γνωσία, ανθρώπινο δυναµικό, γεωστρατηγική θέση) συγκεντρώνουν τα συ- 
γκριτικά «άϋλα» πλεονεκτήματα της Ελλάδας και πρόκειται να αξιο- 
ποιηθούν για την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  
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Για την επίτευξη των στόχων της εµβληµατικής προτεραιότητας για την αντα-
γωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, είναι απαραίτητες οι συνέργειες και συ-
µπληρωµατικότητες µε το σύνολο των υπολοίπων χρηµατοδοτικών προτεραι-
οτήτων.

Μέσω του Τομεακού Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ θα υλοποιηθούν δράσεις κυρίως εθνικής 
εµβέλειας που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της χώρας σε ένα παγκόσµια 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Οι δράσεις θα αξιοποιούν τα συγκριτικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα κάθε περιφέρειας, όπως προέκυψαν από τις 
περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, συγκεντρώνοντας το το-
πικό δυναµικό και τους πόρους σε ένα κοινό στόχο για την επίτευξη της οι-
κονοµικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Σε γενικές γραµµές, δράσεις υψηλού 
προϋπολογισµού θα καλυφθούν από το ΕΠΑνΕΚ και δράσεις μικρότερου 
προ-ϋπολογισμού θα καλυφθούν από τα ΠΕΠ.

Στο πλαίσιο της 2ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμά-
τωση», τίθεται ως µια εκ των εµβληµατικότερων χρηµατοδοτικών προτεραι-
οτήτων, καθώς καλείται να αντιµετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης και της ύφεσης - την ανεργία και την φτώχεια, θέτοντας τα θεµέλια για 
µια βιώσιµη ανάπτυξη που δηµιουργεί απασχόληση. Λόγω της έντασης των 
προβληµάτων, θα αναζητηθούν οι µέγιστες συνέργιες των πολιτικών  απα-
σχόλησης για τη δηµιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων, µέσω συν-
δυασµού µέτρων και παρεµβάσεων που επιδιώκουν µια καλύτερη ισορροπία 
ανάµεσα στα αντικυκλικά και στα διαρθρωτικά µέτρα στο πλαίσιο της επανεκ-
κίνησης της ελληνικής οικονοµίας. 

Η χρηµατοδοτική προτεραιότητα εστιάζει στην αντιµετώπιση των διαρθρωτι-
κών προβληµάτων της αγοράς εργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσµατικότη-
τας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και στην προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης µε στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης του ανθρώπινου 
κεφαλαίου λόγω της κρίσης.

Για την προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζόµενων η εθνική πολιτική απασχόλησης θέτει τους ακόλουθους βασι-
κούς στόχους: διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας και της εξα-
σφάλισης της πρώτης απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους (Εγγύηση για 
την Νεολαία-Youth Guarantee), προώθηση της ενεργητικής ένταξης/επανέ-
νταξης/διατήρησης συγκεκριµένων οµάδων στην αγορά εργασίας (νέοι, γυ-
ναίκες, µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενοι), σύνδεση εκπαίδευσης και απασχό-
λησης (µαθητεία, πρακτική άσκηση), ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά 
εργασίας, αναβάθµιση της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού, 
ενίσχυση της ζήτησης της εργασίας, αξιοποίηση της κοινωνικής οικονοµίας, 
αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις ∆ηµό-
σιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των φορέ-
ων προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη συστήµατος πρό-
βλεψης της επαγγελµατικής διάρθρωσης της απασχόλησης και αναγνώρισης 
αναγκών σε δεξιότητες, ανάσχεση της αύξησης του ποσοστού της ανεργίας 
και διαµόρφωση των προϋποθέσεων εισόδου σε συστηµικό κύκλο σταδιακής 
αύξησης της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας των νέων µε τη 
διευκόλυνση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας. 

Κοµβικό σηµείο στην ποιοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή της αναµορφω-
µένης πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης θα αποτελέσει ο επανα-
προσδιορισµός του λειτουργικού µοντέλου του ΟΑΕ∆ και η αναδιοργάνωση 
του, καθώς και η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.

Βασική πολιτική επιλογή της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, που 
θα διέπει την περίοδο 2014-2020, θα είναι η διαφύλαξη και αναζωογόνηση 
του κοινωνικού ιστού µε την ενδυνάµωση των δηµόσιων πολιτικών πρόληψης 
/ καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού των ευάλω-
των και ειδικών οµάδων πληθυσµού που αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλή-
µατα λόγω της οικονοµικής κρίσης. Οι κύριες διαστάσεις της στρατηγικής επι-
κεντρώνονται στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγµατος παρεµβάσεων που 
θα καλύπτουν όχι µόνο τις παραδοσιακές οµάδες-στόχους των προνοιακών 
πολιτικών (παιδιά, άτοµα µε αναπηρίες και ηλικιωµένοι µε περιορισµένους πό-
ρους), αλλά και άλλες κατηγορίες προσώπων που απειλούνται µε αποκλεισµό 
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από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιµότητά τους για άσκη-
ση απασχόλησης (π.χ. µακροχρόνια άνεργοι, υπερχρεωµένα νοικοκυριά, από-
φοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας).

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδί-
ως στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ένταξης θα λειτουργή-
σει αποτελεσµατικά, τόσο ως µέσο ένταξης στην αγορά εργασίας µέσω καινο-
τόµων και κοινωνικά προσανατολισµένων δραστηριοτήτων, όσο και ως µέσο 
κάλυψης των ολοένα και αυξανόµενων κοινωνικών αναγκών. 

Η βελτίωση της πρόσβασης επιµέρους οµάδων, όπως οι µετανάστες και οι 
Ροµά, καθώς και τα άτοµα µε αναπηρίες στην εκπαίδευση επιδιώκεται ως προ-
ϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη των ως άνω οµάδων.

Επιπλέον, άµεση προτεραιότητα θα δοθεί στον σχεδιασµό και εφαρµογή ολο-
κληρωµένων και βιώσιµων τοπικών στρατηγικών αντιµετώπισης της ανεργίας 
και του κοινωνικού αποκλεισµού σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις αστικής ανα-
ζωογόνησης στις περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται 
υψηλή συγκέντρωση αστέγων, µεταναστών και πολιτών που πλήττονται από 
τη φτώχεια.

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, ως υψηλή προτεραιότητα προωθείται 
η εκπόνηση συστηµάτων αναφοράς, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολό-
γησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας µηχανισµών και δράσεων 
κοινωνικής προστασίας και µέριµνας.

Επίσης, θα προωθηθούν κατάλληλες παρεµβάσεις (ΕΤΠΑ, και ΕΚΤ) σε εθνικό 
αλλά και περιφερειακό επίπεδο, που θα αφορούν σε θέµατα µετανάστευσης 
που αναδεικνύεται σε µείζον θέµα για τη χώρα.

Για τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία οι 
σχετικές δράσεις θα εφαρµοσθούν κυρίως µέσω της προσέγγισης Leader.

Στο πλαίσιο της 3ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Προστασία του περι-
βάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», τίθεται 

ως βασική επιδίωξη για την προστασία του περιβάλλοντος η µετάβαση σε µια 
οικονοµία φιλική στο περιβάλλον µε αποδοτική χρήση των πόρων και χαµηλά 
επίπεδα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα µε την προστασία του 
φυσικού, πολιτιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας – ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες, από 
τις οποίες αναµένεται να προκύψει και νέα «πράσινη» επιχειρηµατικότητα. Η 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί δυνητικά 
για τη χώρα σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι 
δράσεις στο πεδίο αυτό θα έχουν ως γνώµονα την προστασία της δηµόσιας 
υγείας και της ζωής των πολιτών.

Οι δράσεις για τη µείωση του περιβαλλοντικού και κλιµατικού αποτυπώµατος 
της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της δασο-
προστασίας,  όπως επίσης και τη µείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θα-
λάσσιο περιβάλλον, αποτελούν προϋποθέσεις για την προώθηση υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος και τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος 
ως «πόρου» για την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων όπως ο οικοτου-
ρισµός. 

Για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής µε σεβασµό στο περιβάλλον, επι-
διώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και η προώθηση της 
ανακύκλωσης, η κατά το δυνατόν αξιοποίηση των αποβλήτων ως πόρων, η 
προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και του υδάτινου 
περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας 
της ατµόσφαιρας και η µείωση του θορύβου, καθώς και η προώθηση της βι-
ώσιµης κινητικότητας. Πρώτιστη προτεραιότητα –και χρονικά- αποτελεί η υλο-
ποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σηµασίας που άπτονται του κοινοτικού 
κεκτηµένου και των υποχρεώσεων τήρησης των οδηγιών και οι οποίες δεν 
θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός της προγραµµατικής περιόδου 
2007-2013. Από τις δράσεις αυτές αναµένεται σηµαντική θετική επίπτωση 
στην ελκυστικότητα της Ελλάδας προς νέες επενδύσεις υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας.
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Στο πλαίσιο της 4ης Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – εκσυγ-
χρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη», τίθεται ως βασικός στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµα-
τος Μεταφορών και η προώθηση των συνδυασµένων Μεταφορών για την άµεση 
αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης και την ανάδειξη της Ελλάδας σε κύρια Ευ-
ρωπαϊκή πύλη και κόµβο µεταφορών των Βαλκανίων και της Μεσογείου, επαρκώς  
συνδεδεµένη µε τα άλλα κράτη µέλη και κυρίως µε τον κεντρικό αναπτυξιακό 
πυρήνα της Ε.Ε.

Συνεπώς, η πρόοδος στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ 
στην κατεύθυνση Βορράς – Νότος (ΠΑΘΕΠ), η εξασφάλιση της διαλειτουργικό-
τητας του άξονα αυτού και η σταδιακή προσαρµογή του στο ERTMS αποτελούν 
βασικές προτεραιότητες στο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας. Εξίσου σηµαντι-
κές είναι και οι σιδηροδροµικές συνδέσεις µε τα λιµάνια του βασικού ∆Ε∆-Μ και 
τα Εµπορευµατικά Κέντρα για την προώθηση των συνδυασµένων Μεταφορών και 
τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος Εµπορευµατικών Μεταφορών.

Στις οδικές Μεταφορές οι σηµαντικότερες χρηµατοδοτικές προτεραιότητες 
αφορούν την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου ∆Ε∆-Μ καθώς και την 
κατά προτεραιότητα υλοποίηση αναλυτικών τµηµάτων του ∆Ε∆-Μ που ενισχύουν 
την συνεκτικότητα του συνολικού συστήµατος των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων Μετα-
φορών όλων των Περιφερειών της χώρας. Επιπρόσθετα, άµεσες προτεραιότη-
τες αποτελούν η αναβάθµιση δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων µε τα 
∆Ε∆-Μ της χώρας και η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας συµπερι-
λαµβανοµένης και της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρίες, µε επιλεγ-
µένες παρεµβάσεις σε όλο το εθνικό δίκτυο, διαµέσου ολοκληρωµένων σχεδίων 
παρεµβάσεων ανά Περιφερειακό διαµέρισµα.  

Σε ότι αφορά τις θαλάσσιες Μεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορευ-
µατικών µεταφορών και της ακτοπλοΐας, η κατασκευή κατάλληλων υποδοµών σε 
λιµάνια του ∆Ε∆-Μ  Μεταφορών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών 
και την καλύτερη διακίνηση εµπορευµάτων σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις για 
την βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας συνιστούν άµεσες προτεραιότητες του 
τοµέα.

Στις άµεσες προτεραιότητες περιλαµβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της ανάπτυξης 
βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικά µέσα µεταφοράς στα-
θερής τροχιάς ), σε συνέργεια µε τη χρηµατοδοτική προτεραιότητα 4 «Υποστήριξη 
της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
όλους τους τοµείς».

Μέσο-µακροπρόθεσµες προτεραιότητες αποτελούν η κατά το δυνατόν εισαγωγή 
και χρήση ευφυών συστημάτων στις μεταφορές, η βελτίωση της διοικητικής και 
οργανωτικής υποστήριξης του τοµέα και η ενδυνάµωση και εκσυγχρονισµός του 
Συστήµατος Εµπορευµατικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας, έτσι ώστε 
ο τοµέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί υποστηρίζοντας την ανάπτυ-
ξη των υπόλοιπων τοµέων της εθνικής οικονοµίας.

Στις ενεργειακές υποδομές η εκµετάλλευση των εγχώριων αποθεµάτων υδρο-
γονανθράκων αποτελεί προτεραιότητα για τη βελτίωση του εµπορικού ισο-
ζυγίου. Βασικές προτεραιότητες στον τοµέα αποτελούν ο εκσυγχρονισµός και η 
επέκταση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της ασφάλειας του 
εφοδιασµού σε φυσικό αέριο, και της ανάπτυξης ευφυών συστηµάτων στη 
διανοµή ενέργειας. Έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στην αγορά, να 
βελτιωθούν, να εµπλουτιστούν οι σχετικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές 
και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι.

Στο πλαίσιο της 5ης χρηματοδοτικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 για 
τη βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας 
διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρεται ότι «η µεταρρύθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και γενι-
κότερα του συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση, αλλά 
και καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων 
της εµβληµατικής προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητά της και την 
αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020». Στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο αντίστοιχο τοµεακό 
πρόγραµµα δίδεται προτεραιότητα και έµφαση σε δύο στρατηγικούς άξονες:
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• Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσµικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της
κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Προτείνεται να υλοποιηθεί εκσυγχρονισµός σύµφωνα µε τις αρχές της 
αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας, µε 
στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς 
αποκλεισµούς.

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµόσιου Τοµέα, µέσω της
βελτίωσης,  της ορθολογικής κατανοµής των ανθρώπινων πόρων, της 
ενίσχυσης του ρόλου, της σηµασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθµων 
στελεχών καθώς και την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών κατάρτισης/
εκπαίδευσης, µε στόχο την ατοµική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την 
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών των 
µεταρρυθµίσεων.

2.4.3  Σύνδεση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με 
τουρισμό

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, στον 
τομέα του Τουρισμού αναδεικνύεται ως σηµαντική πρόκληση η αύξηση της 
επιχειρηματικότητας του κλάδου του τουρισμού µε δράσεις ενίσχυσης επι-
χειρήσεων τουρισµού για αξιοποίηση τεχνολογιών ΤΠΕ και συνεργασία µε 
ερευνητικούς φορείς για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτοµίας. Επίσης 
προτείνεται η δηµιουργία ή/και ενίσχυση συµπράξεων στο «τρίγωνο της  
γνώσης» µε στόχο:
α) την προώθηση και ενδυνάµωση συγκεκριµένων τοµέων έρευνας 

(σε συνέργεια µε τους τοµείς ΤΠΕ, Αγροδιατροφής, Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος, Υγείας, Μεταφορών) σε εθνικό επίπεδο, 

β) την ανάπτυξη πιλοτικών υποδοµών ειδικών µορφών τουρισµού σε 
περιφερειακό επίπεδο, και 

γ) η από κοινού συµµετοχή σε προγράµµατα στρατηγικής προβολής 
ειδικών µορφών τουρισµού. Κύριες συνέργειες που θα αξιοποιηθούν σε 
εθνικό επίπεδο εντοπίζονται στα συµπλέγµατα Τουρισμού–Πολιτισμού, 
Τουρισμού–Αγροδιατροφής και Τουρισμού–Περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, µε στόχο τη διαµόρφωση ενός βιώσιµου µοντέλου τουριστικής ανά-
πτυξης, θα υποστηριχθούν δράσεις ανθρώπινου δυ-ναµικού για την ενίσχυση 
προγραµµάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε σχέση µε περιβαλλοντικές/ 
ενεργειακές παρεµβάσεις στον τοµέα τουρισµού, καθώς και δράσεις κοινωνικο-
οικονοµικών µελετών/ ερευνών που συµβάλλουν στη διαμόρφωση κοινωνικού 
marketing/ ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από τον 
τουρισμό.

Σε ότι αφορά στον Πολιτισμό, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση, γίνεται ειδική αναφορά στον καινοτόµο τρόπο µε τον οποίο 
δύ-ναται να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα και επιχειρηµατική επιλογή για 
τη χώρα. Στόχος είναι η προώθηση δράσεων για την παραγωγή αντιγράφων, 
ηλεκτρονικού υλικού, παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης, µουσικών οργάνων, σκη-
νικών, κ.ά.. Εξίσου σηµαντική είναι η στήριξη των Πολιτιστικών και ∆ηµιουργικών 
Βιοµηχανιών του Σύγχρονου Πολιτισµού (κινηµατογράφος, οπτικοακουστικά 
µέσα, εκδόσεις, design, εικαστικές τέχνες, παραστατικές τέχνες- µουσική, χο-
ρός, θέατρο κ.λπ.) µέσω της ενθάρρυνσης νέων καλλιτεχνών για την ανάληψη 
επαγγελµατικών πρωτοβουλιών στον χώρο των τεχνών. Επίσης, θα δοθεί έµ-
φαση στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής έρευνας και καινοτοµίας, υπό την έν-
νοια της µεταφοράς τεχνογνωσίας και της διάδοσης επιτυχηµένων εφαρµογών 
στο διεθνές επιστηµονικό δυναµικό. Η συγκεκριµένη δράση θα γίνει σε εξειδι-
κευµένα πεδία, όπως η αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων µε τη χρήση 
καινοτόµων µεθόδων υψηλής τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση 
ερευνητικών υποδοµών εθνικής εµβέλειας. 
Ο πολιτισμός, αποτελεί συστατικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος που πα-
ρέχει η χώρα και κατ' επέκταση η Κεντρική Μακεδονία, γι' αυτό το λόγο, οι 
πα-ρεµβάσεις και οι δράσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο των τοµεακών και 
περι-φερειακών προγραµµάτων, πρέπει να εκλαµβάνονται ως ποσοστό της 
συνολικής διάθεσης πόρων για την ανάπτυξη και διαµόρφωση τουριστικών 
προϊόντων µε σαφή στόχευση στον εµπλουτισµό του τουριστικού συστήµατος 
και ιδιαίτερα στο σκέλος της «προσφοράς». 
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Το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠΑΑ) υιοθετεί το στρατηγικό στόχο 
της ολοκληρωµένης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών µέσω των ΤΑΠΤΟΚ.  

Η Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ή ΤΑΠΤΟΚ 
(CLLD)/LEADER, αποτελεί διακριτή προσέγγιση, η οποία καλείται να υποστη-
ρίξει κατεξοχήν δράσεις για την ενίσχυση της βιωσιµότητας και τη πολύ-λει-
τουργικότητας των αγροτικών περιοχών, ως προσέγγιση «από κάτω προς 
τα πάνω». Η στήριξη των ΤΑΠΤΟΚ/ LEADER στις περιοχές παρέµβασης του 
αγροτικού χώρου θα γίνει µέσω του Μέτρου 19 (LEADER). 

Προκειµένου να υλοποιηθούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στις αγροτικές 
περιοχές, πέραν των περιοχών LEADER, ορίστηκαν οι Περιοχές Ολοκληρω-
μένης Αναπτυξιακής Παρέμβασης (ΠΟΑΠ) στις οποίες θα πραγµατοποι-
ηθούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, αλλά µε Top Down προσέγγιση. Στις 
εν λόγω περιοχές θα εφαρµοστεί το υποµέτρο 6.4 και το µέτρο 7 πλην του 
υποµέτρου 7.3 του ΕΠΑΑ. Σηµειώνεται, ότι για το µέτρο 7 η περιοχή παρέµ-
βασης περιορίζεται στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των ΠΟΑΠ µε έως 10.000 
κατοίκους. Η υποδράση 7.3.1 υλοποιείται στις «λευκές περιοχές» των ΠΟΑΠ, 
δηλαδή στις αγροτικές περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική 
πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να 
αναπτύξουν κατάλληλη υποδοµή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο 
εγγύς µέλλον.
Συνεπώς, για τα προγράµµατα ΤΑΠΤΟΚ στις αγροτικές περιοχές LEADER 
σχε-διάσθηκε το Μέτρο 19 (Μ19) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη (σύµφωνα µε το 
άρ-θρο 35 του Κανονισµού 1303/2013). 

Μέσω της υποστήριξης των ΤΑΠΤΟΚ θα  επιδιωχθούν η ενίσχυση της τάσης 
επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, καινοτόµες κοινωνικές πρωτοβουλίες, η ενί-
σχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών 
προϊόντων, η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρι-
σμό και το περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την αύξηση  της ανταγωνιστικότη-
τας και βιωσιµότητας των αγροτικών περιοχών. Τα ΤΑΠΤΟΚ θα βασίζονται στη 
συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δύνανται να έχουν ολοκλη-
ρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα µε παρεµβάσεις για ενίσχυση υποδοµών 

και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας, 
υλοποίηση «άυλων» παρεµβάσεων σε σχέση µε τη δικτύωση και την 
ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων. Ταυτόχρονα θα συνδυάζουν έναν 
αριθµό εργαλείων και υπο-µέ-τρων του ΕΓΤΑΑ, καθώς και δράσεων από το 
ΕΤΘΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ (σε περίπτωση πολυταµειακής προσέγγισης).

Το Μέτρο 19 του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη θα εφαρµοστεί σε αγροτικές περιοχές, 
όπως ορίζονται σύµφωνα µε τη νέα τυπολογία του ΟΟΣΑ. Οι περιοχές εφαρ-
µογής ΤΑΠΤΟΚ προτείνονται, µέσω της «από κάτω προς τα επάνω» 
προσέγγισης από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆). Τα ΤΑΠΤΟΚ θα πρέπει 
να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης µε τους αντιπροσωπευτικούς φορείς 
της περιοχής και τον τοπικό πληθυσµό. Οι περιοχές αυτές οφείλουν να 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Να διαθέτουν επαρκή κρίσιµη µάζα από την άποψη του ανθρώπινου

δυναµικού και των χρηµατοοικονοµικών πόρων. Ειδικότερα, ο πληθυσµός
της κάθε περιοχής παρέµβασης θα κυµαίνεται µεταξύ 10.000 - 150.000
κατοίκους (εκτός δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων).

• Να αποτελούνται από ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό µικρότερο των
5.000 κατοίκων (µε εξαίρεση τα µικρά νησιά).

• Να περιλαµβάνουν ορεινές και µειονεκτικές (κατά την έννοια του Καν
(1257/1999)) περιοχές και έως 12% µη χαρακτηρισµένων («πεδινών»)
περιοχών.

• Να παρουσιάζουν συνοχή και κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινές ή
συµπληρωµατικές αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις.

• Να αποδεικνύεται ο πολυτοµεακός χαρακτήρας του σχεδίου.

Συνολικά, θα επιλεγούν κατά µέγιστο αριθµό 45 περιοχές για την εφαρµογή 
του παρόντος µέτρου οι οποίες συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν λιγότερο 
από το 60% των αγροτικών περιοχών της χώρας. Η επιλογή των περιοχών 
εφαρµογής θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδιες επιτροπές στις οποίες θα µε-
τέχουν εκπρόσωποι των ∆ιαχειριστικών Αρχών (∆Α) των εµπλεκόµενων κατά 
περίπτωση ταµείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και των Περιφερειών, µέσα 
από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Οι εν λόγω επιτροπές θα είναι αρµόδιες 
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και για το συντονισµό στις περιπτώσεις υλοποίησης πολυταµειακών ΤΑΠΤΟΚ. 
Αρµόδιος φορέας για τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής, των γενικών 
διατάξεων της διαδικασίας επιλογής είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α) του 
ΕΓΤΑ. Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης είναι αρµόδιες για την ορθή υλοποίηση 
των έργων που θα εντάξουν στο τοπικό τους πρόγραµµα. Οι Ενδιάµεσοι Φο-
ρείς ∆ιαχείρισης (∆Α Περιφερειών) είναι οι αρµόδιοι φορείς για την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των έργων τον τοπικών προγραµµά-
των των ΟΤ∆. Παράλληλα, επιβλέπουν την ορθή υλοποίηση στο σύνολο του 
µέτρου. Ο Οργανισµός Πληρωµών είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διενέρ-
γεια των πληρωµών.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
προπαρασκευή και επιλογή των τοπικών προγραµµάτων, των περιοχών 
παρέµ-βασης και των ΟΤ∆, εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθεί πριν από την 
ολο-κλήρωση των υφιστάµενων τοπικών προγραµµάτων LEADER. Κατά τον 
τρόπο αυτό οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, οι οποίες υλοποιούν τοπικά 
προγράµµατα στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 µπορούν παράλληλα να 
προετοιµάσουν την υποβολή του «νέου» τοπικού προγράµµατος. 
Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόµενες καινούριες ΟΤ∆ µπορούν να επωφεληθούν 
της στήριξης, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΚΑΝ (ΕΕ) 
1303/2013 οι σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η ΟΤ∆, µέσω του σχεδίου του τοπικού προγράµµατος, καθορίζει την περιοχή 
εφαρµογής καθώς και τις κατηγορίες των έργων (βάσει κριτηρίων όπως είδος 
έργου, προϋπολογισµός έργου, τύπος δικαιούχων κλπ) που σκοπεύει να υλο-
ποιήσει για την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι λοιποί φορείς (∆Α & ΕΦ∆ του 
ΠΑΑ) προκηρύσσουν, τις κοινές µε τις ΟΤ∆ κατηγορίες έργων, στις περιοχές 
εποπτείας τους εκτός των περιοχών εφαρµογής τοπικών προγραµµάτων. 
Κάθε ΟΤ∆ για την προετοιµασία και υλοποίηση του τοπικού της προ-
γράµµατος, πρέπει να διαλέξει µία βασική θεµατική κατεύθυνση τοπικής 
ανάπτυξης, καθώς και επιµέρους δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις. 
Όσον αφορά τις δευτερεύουσες θα πρέπει να περιγράφουν δράσεις 
συµπληρωµατικές της βασικής θεµατικής κατεύθυνσης. Και η βασική αλλά 
και οι δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύν σεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει 

να συνδέονται άµεσα µε την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και 
την SWOT ανάλυση. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την 
στρατηγική του τοπικού προγράµµατος. Η βασική θεµατική κατεύθυνση 
τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να έχει την µεγαλύτερη χρηµατοδοτική 
βαρύτητα στο τοπικό τους πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις όπου δε θα 
επιλεγούν δευτερεύουσες θεµατικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη 
τεκµηρίωση. ∆εδοµένου ότι η στρατηγική των τοπικών προγραµµάτων, και 
κατά συνέπεια και οι θεµατικές κατευθύνσεις αυτών, πρέπει να είναι σύµφω-
νες µε τη στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020. Οι θεµατικές κατευθύνσεις ενδει-
κτικά µπορούν να αφορούν τα παρακάτω:

• Τη διασύνδεση τοµέων και οικονοµικών δρώντων.
• Τη διασύνδεση της υπαίθρου µε τον αστικό χώρο.
• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και την ανάδειξη της

τοπικής ταυτότητας.
• Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής

και την καταπολέµηση της φτώχειας.
• Την προώθηση της συµµετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της

ανταλλαγής τεχνογνωσίας µεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και
κρατών.

• Την ενίσχυση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
• Την ενίσχυση της εδαφικής καινοτοµίας και των πόλων ανταγωνιστικότητας.
• Την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων εφοδιασµού.
• Την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το κλίµα και σχεδίων διαχείρισης για τις

περιοχές Natura 2000.

Κατά τη διαδικασία επιλογής και κατά την υλοποίηση των τοπικών 
προγραµµάτων, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις δράσεις εµψύ-χωσης του 
τοπικού πληθυσµού, και ικανοτήτων των τοπικών φορέων. Τα σηµεία αυτά θα 
αποτελέσουν σηµεία αξιολόγησης των τοπικών προγραµµάτων. Παράλληλα, 
η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014- 2020, αλλά και οι ∆ιαχειριστικές Αρχές 
των Περιφερειών θα συµβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση µέσω 
κεντρικών δράσεων που θα αναπτύξουν.
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Το Μέτρο 19 του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη, διαιρείται σε υποµέτρα, όπως: 

Υπομέτρο 19.1: Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης

Το παρόν υποµέτρο αφορά την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών και 
την ενδυνάµωση των τοπικών φορέων προκειµένου να καταρτίσουν τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές. Ειδικότερα, αφορά στον «από κάτω προς τα επά-
νω» σχεδιασµό για την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών, συµπεριλαµβα-
νοµένων της κινητοποίησης – δικτύωσης – συµµετοχής των τοπικών φορέων. 
Σκοπός είναι η προετοιµασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας τοπικών στρα-
τηγικών, µε στοχευµένες δράσεις για τις οποίες θα τεκµηριώνεται η αναγκαι-
ότητά τους και η προστιθέµενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδια-
γραφές» της συµµετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της. 
∆ικαιούχοι για την προπαρασκευαστική περίοδο είναι οι υφιστάµενες ή νέες 
Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), ενώ η ενίσχυση µπορεί να φθάσει µέχρι τις 
130.000 ευρώ. Καταβάλλεται από το ΕΓΤΑΑ εφόσον οι περιοχές παρέµβασης 
είναι περιοχές LEADER και το ΕΓΤΑΑ συµµετέχει στο ΤΑΠΤΟΚ µε ποσοστό 
άνω του 50%. Μέσω του έργου δύνανται να χρηµατοδοτηθούν δράσεις κα-
τάρτισης για τοπικούς φορείς (µέλη ή διοίκηση δηµοσίων ή ιδιωτικών συλλο-
γικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες), δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής, όπως η διαβούλευση 
µε τους τοπικούς δρώντες, συµπεριλαµβανοµένων µελετών της οικείας περιο-
χής, καθώς και δράσεις υποστήριξης για µικρά πιλοτικά έργα (άυλες ενέργειες 
όπως µελέτες και υποστήριξη εφαρµογής) που δρουν συνδυαστικά ή / και 
προσθετικά µε το σχεδιαζόµενο τοπικό πρόγραµµα κ.α. 

Υπομέτρο 19.2:  Στήριξη για την εφαρμογή των παρεμβάσεων της στρατηγικής 
των ΤΑΠΤΟΚ 

· 19.2.1 Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό.
Το υποµέτρο 19.2.1 εστιάζει στη στήριξη έργων όπως είναι η βελτίωση (συµπε-
ριλαµβανοµένης της ενεργειακής αναβάθµισης), αποκατάσταση και 
επέκταση δηµόσιων κτηρίων µε σκοπό την αξιοποίηση τους προς όφελος 
των πολιτών. Επιπρόσθετα έργα είναι η διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστι-κών της υπαίθρου, η ανάπτυξη βα-

σικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσµό, έργα δηµιουργίας, ανάπτυξης ή 
βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυ-χής, πολιτισμού για την αύ-
ξηση της ελκυστικότητας της περιοχής, ενέργειες προβολής που 
συνδέονται με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον, διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθµιση υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά περιοχών 
ή περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς και περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού. ∆ικαιούχοι της στήριξης είναι οι ΟΤΑ 
α΄ βαθµού της περιοχής παρέµβασης και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δηµόσιου χαρακτήρα, για έργα που θα αφορούν υπο-ενότητες τους 
(δηµοτικά διαµερίσµατα, κοινότητες) εντός αγροτικών περιοχών όπως ορίζο-
νται στο ΠΑΑ, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιµό-
τητα θα εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των αντίστοιχων µέτρων. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός των ενισχυόµενων παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι 
600.000 €. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προ-
ϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. Το ποσοστό 
επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισµού.

· 19.2.2 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα
Το υποµέτρο 19.2.2 ενισχύει επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα 
της οικονοµίας µε σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας και της επιχει-
ρηµατικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης µπορούν να ενταχθούν έργα όπως 
η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, η στήριξη της δηµιουργίας, 
εκσυγχρονισµού και επέκτασης ΜΜΕ, η διαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες, η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δα-
σοκοµικών προϊόντων, ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης και η ενίσχυση 
καινοτόµων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων. ∆ικαιούχοι της στήριξης είναι φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώ η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη µορ-
φή επιχορήγησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός των ενισχυόµενων παρεµ-
βάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι 600.000 € για έργα υποδοµής και 100.000 
€ για άυλα έργα. Για επενδύσεις µεταποίησης, εµπορίας και / ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων, ο συνολικός προϋπολογισµός µπορεί να ανέλθει µέχρι 
300.000 €.
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Υπομέτρο 19.3: Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνερ-
γασίας (διακρατική και διατοπική)

Με το υποµέτρο 19.3 υποστηρίζονται οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασί-
ες που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης µεταξύ πε-
ριοχών προκειµένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντι-
µετώπιση προβληµάτων των επιλεγµένων αγροτικών περιοχών. Οι διατοπικές 
/ διακρατικές συνεργασίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας 
και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην εισαγωγή πρακτικών για την αει-
φόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην ενίσχυση δράσεων για την αντιµετώπιση 
της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής αποµόνωσης, κα-
θώς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και θα 
πρέπει να συνάδουν µε τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών 
παρέµβασης των εταίρων.

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ΟΤ∆. Η ενίσχυση καθορίζεται σε 100% για 
την προπαρασκευαστική φάση και µέχρι 90% για την φάση υλοποίησης του 
σχεδίου συνεργασίας. Ο προϋπολογισµός της προπαρασκευαστικής φάσης 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €.

Υπομέτρο 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Το υποµέτρο 19.4 στηρίζει τις απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες που 
στοχεύουν στη στήριξη των ΟΤ∆, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση 
προγράµµατος τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές 
µε ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα. Επιλέξιµες δράσεις είναι η 
υποστήριξη και εµψύχωση των εν δυνάµει δικαιούχων δράσεων των τοπικών 
προγραµµάτων,  η υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προ-
γραµµάτων, ο έλεγχος, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής 
των δράσεων και των προγραµµάτων. Μπορούν να χρηµατοδοτηθούν πράξεις 
όπως είναι η στελέχωση, οι µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέο-
νται µε τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, ο 
εξοπλισµός και η µηχανοργάνωση των ΟΤ∆, η εκπόνηση µελετών και εν γένει 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ή άλλης εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης 
σχετικών µε το τοπικό πρόγραµµα, ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή 
παρέµβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, ενέργειες εµψύχωσης, 
η διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού προγράµµατος, ενέργειες 
επιµόρφωσης των στελεχών των ΟΤ∆ αλλά και των εκπροσώπων των φορέ-
ων που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του προγράµµατος. Η ενίσχυση 
ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών. Η υποστήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος υπό- µέτρου δεν µπορεί να υπερβεί το 25% της συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυ-
ξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Το 5% του συνολικού προϋπολογι-
σµού του υπό-µέτρου θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες εµψύχωσης του 
τοπικού πληθυσµού.

Για το ΕΓΤΑΑ, η ΕΥ∆ ΠΑΑ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών 
ΤΑΠΤΟΚ, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• Τον ορισµό της περιοχής και του πληθυσµού που καλύπτονται από τη
στρατηγική.

• Την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και
την SWOT ανάλυση.

• Την περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της, περιγραφή των
ολοκληρωµένων και καινοτόµων χαρακτηριστικών της στρατηγικής και
ιεράρχηση στόχων, περιλαµβανοµένων µετρήσιµων ποσοτικών στόχων για
τις εκροές ή τα αποτελέσµατα.

• Την περιγραφή στοχευόµενων δράσεων, ποιοτικά – χωρικά – τοµεακά.
• Την περιγραφή της διαδικασίας συµµετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη

της στρατηγικής.
• Την περιγραφή των ρυθµίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της

στρατηγικής που αποδεικνύει την ικανότητα της οµάδας τοπικής δράσης
να υλοποιήσει τη στρατηγική και περιγραφή των ειδικών ρυθµίσεων για την
αξιολόγηση.
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα Μέτρα και οι κατηγορίες επιλέξιµων δράσεων  του ΠΑΑ 2014 - 2020 που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της χρηµα-
τοδότησης της στρατηγικής των CLLD για την Κεντρική Μακεδονία και δύναται να αξιοποιηθούν ως µέσο για τη διαφοροποίηση του προσφερόµενου προϊόντος 
και την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού που βασίζονται στον πολιτισµό, το περιβάλλον κλπ, κατά τρόπο ολοκληρωµένο, πολυτοµεακό και πολυταµειακό. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

6.β Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, µε έµφαση στην 
προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 

LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 
CLLD) (αρθ. 35 Καν 
ΕΕ No 1303/2013)

19.1 Στήριξη για την 
προετοιµασία στρα-
τηγικής της τοπικής 

ανάπτυξης

19.1.1 ∆ράσεις 
προετοιµασίας 

στρατηγικής τοπικής 
Ανάπτυξης

· Κατάρτιση για τοπικούς φορείς (µέλη ή διοίκηση δηµοσίων ή
ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές
κοινωνίες),

· ∆ραστηριότητες που συνδέονται µε την εκπόνηση της τοπικής
στρατηγικής όπως η διαβούλευση µε τους τοπικούς δρώντες,
συµπεριλαµβανοµένων µελετών της οικείας περιοχής, σχετικών
συµβουλευτικών υπηρεσιών, διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα
µέλη,

· ∆ραστηριότητες σχετικά µε τη λειτουργία και τη διοίκηση της
ΟΤ∆ που υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη
µε σκοπό την προετοιµασία της τοπικής στρατηγικής (π.χ. οµάδα
έργου, εµπλεκόµενα στελέχη),

· Υποστήριξη για µικρά πιλοτικά έργα (άυλες ενέργειες όπως
µελέτες και υποστήριξη εφαρµογής) που δρουν συνδυαστικά ή /
και προσθετικά µε το σχεδιαζόµενο τοπικό πρόγραµµα.

6.β Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, µε έµφαση στην 
προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 

LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 
CLLD) (αρθ. 35 Καν 
ΕΕ No 1303/2013)

19.2 – Υποστήριξη 
εφαρµογής 
δράσεων 

στρατηγικής 
ΤΑΠΤΟΚ

19.2.1 Παρεµβάσεις 
δηµόσιου χαρακτήρα 

για τον τοπικό 
πληθυσµό.

· Βελτίωση (συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αναβάθµισης),
αποκατάσταση και επέκταση δηµόσιων κτηρίων µε σκοπό την
αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών.

· ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της υπαίθρου,

· Λοιπά έργα υποδοµών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσµού.
· Ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσµό.
· Έργα δηµιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδοµών και υπηρεσιών

αναψυχής, πολιτισµού για την αύξηση της ελκυστικότητας της
περιοχής.

· Ενέργειες προβολής που συνδέονται µε τον πολιτισµό ή / και το
φυσικό περιβάλλον.

· ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση υποβαθµισµένων
περιβαλλοντικά περιοχών ή περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς
και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού.

Προγραµµατικό Πλαίσιο 
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2. Το προγραμματικό πλαίσιο του τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία
2.5 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

6.β Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, µε έµφαση στην 
προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 

LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 
CLLD) (αρθ. 35 Καν 
ΕΕ No 1303/2013)

19.2 – Υποστήριξη 
εφαρµογής 
δράσεων 

στρατηγικής 
ΤΑΠΤΟΚ

19.2.2 Επενδύσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα

· Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
· Στήριξη της δηµιουργίας, εκσυγχρονισµού και επέκτασης ΜΜΕ
· ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες.
· Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών

προϊόντων.
· Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
· Ενίσχυση καινοτόµων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων.

6.β Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, µε έµφαση στην 
προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 

LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 
CLLD) (αρθ. 35 Καν 
ΕΕ No 1303/2013)

19.3 Στήριξη για 
την προπαρασκευή 
και την υλοποίηση 
της συνεργασίας 
(διακρατική και 

διατοπική)

19.3.1 Παρεµβάσεις 
προώθησης σχεδίων 

συνεργασιών

· Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης µεταξύ περιοχών
(διατοπική)

· Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης µεταξύ περιοχών
(διακρατική)

6.β Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης, της µείωσης της 
φτώχειας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές, µε έµφαση στην 
προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές

Στήριξη τοπικής 
ανάπτυξης τύπου 

LEADER(ΤΑΠΤΟΚ/ 
CLLD) (αρθ. 35 Καν 
ΕΕ No 1303/2013)

19.4 Στήριξη για 
τις λειτουργικές 
δαπάνες και την 

εµψύχωση

19.4.1 Ενέργειες 
υποστήριξης 

λειτουργίας και 
ενδυνάµωσης 

δικαιούχων

· Υποστήριξη και εµψύχωση των εν δυνάµει δικαιούχων δράσεων
των τοπικών προγραµµάτων.

· Υποστήριξη των δικαιούχων δράσεων των τοπικών προγραµµάτων.
· Έλεγχος, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής

των δράσεων και των προγραµµάτων.
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3. Το τουριστικό σύστημα και οι «άξονες προτεραιότητας» του Οδικού Χάρτη

Ο τουρισµός είναι ένα φαινόµενο µε πολλές διαστάσεις οι οποίες αναπτύσ-
σονται ανάλογα µε το χρόνο και το χώρο και κατατάσσονται σε οικονοµικές, 
κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτικές, οικολογικές, θεσµικές και τεχνολογικές. Η 
συσχέτιση των διαστάσεων αυτών δοµεί µια µορφή «συστήµατος τουρισµού», 
όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Το «σύστηµα τουρισµός» 
αποτελείται από τα υποσυστήµατα όπως «τουριστική περιοχή», «τουριστική 
επιχείρηση» και «τουριστική οργάνωση», τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλλη-
λεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Επίσης, σηµαντικό είναι ότι, το σύστηµα «του-
ρισµός» εµφανίζει εξάρτηση από διάφορα άλλα υπερκείµενα περιβάλλοντα, 
από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι: το οικονοµικό, το κοινωνικό, το οικολογι-
κό, το τεχνολογικό και το πολιτικό.

Διάγραμμα 2 Η δοµή του τουριστικού συστήµατος

Συνεπώς, ο τουρισµός πρέπει να αναφέρεται ως σύστηµα και όχι ως «βιοµη-
χανία» ή κλάδος, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων των πολλών συνιστωσών του 
τουριστικού κυκλώµατος. Το τουριστικό σύστηµα τµηµατοποιείται, κυρίως, σε 
τέσσερα µέρη: πρώτον την τουριστική αγορά, δεύτερον το τουριστικό ταξίδι, 
τρίτον τον τουριστικό προορισµό και τέταρτο το τουριστικό µάρκετινγκ.

Διάγραμμα 3 Τα βασικά τµήµατα του τουριστικού συστήµατος

Τουριστικό σύστηµα και 
Άξονες προτεραιότητας 
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3. Το τουριστικό σύστημα και οι «άξονες προτεραιότητας» του Οδικού Χάρτη

Η γεωγραφική διάσταση του τουριστικού φαινοµένου δίνει έµφαση σε τρία δυ-
ναµικά µέρη του τουρισµού: τις περιοχές προέλευσης ταξιδιωτών (TGR – Traveler 
Generating Regions), τις ροές µετακινήσεων (TR – Transit Routes) και περιοχές 
προορισµού των τουριστών (TDR – Tourist Destination Regions). Το µοντέλο του 
Leiper (1995) απεικονίζεται σχηµατικά στο διάγραµµα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 4 Το γεωγραφικό µοντέλο για το σύστηµα του τουρισµού 

Επιπροσθέτως, ο τουρισµός είναι ένα ανοικτό σύστηµα το οποίο λειτουργεί σε 
ένα δυναµικό, συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, σε αντίθεση µε τα κλει-
στά συστήµατα όπου καµία αλληλεπίδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον δε 
λαµβάνει χώρα. Από λειτουργικής απόψεως, οι βασικές συνιστώσες του του-
ρισµού είναι η ζήτηση και η προσφορά. 

Διάγραμμα 5 Το λειτουργικό σύστηµα τουρισµού και οι κύριες συνιστώσες του.
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3. Το τουριστικό σύστημα και οι «άξονες προτεραιότητας» του Οδικού Χάρτη

Η τουριστική προσφορά είναι η δεύτερη βασική συνιστώσα του τουριστικού συστήµατος. Η προσφορά µπορεί να επιδράσει καθοριστικά στη ζήτηση. Το τµήµα 
της «προσφοράς» του τουριστικού συστήµατος, περιλαµβάνει κάθε σχεδιασµό και κάθε πρόγραµµα δράσεων που επιχειρείται και κινείται προς την κάλυψη των 
αναγκών και των επιθυµιών των επισκεπτών – ταξιδιωτών. Στη γενικότερη µορφή της, διακρίνεται στην πρωτογενή προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τους φυ-
σικούς και ανθρωπογενείς πόρους που καθορίζουν το βαθµό ελκυστικότητας και τη δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής, και στην δευτερογενή ή 
απορρέουσα τουριστική προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τις διάφορες υποδοµές και ανωδοµές που δηµιουργήθηκαν µερικά ή ολικά από τον άνθρωπο για να 
διευκολυνθεί η εκµετάλλευση των τουριστικών πόρων, ενεργοποιεί την τουριστική ζήτηση και προσαρµόζεται συνεχώς στις µεταβολές της.  Το σύνολο των προ-
ϊόντων κάθε προορισµού που εκφράζονται µέσω της προσφοράς, οριοθετούν την έννοια του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελείται από τα αξιοθέατα που 
επισκέπτονται, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν και τις εγκαταστάσεις ή τις υπηρεσίες που χρησιµοποιούν οι επισκέπτες τους, καθώς και από οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο συµπληρώνει ή διαµορφώνει τη συνολική τους εµπειρία.

Στη συνολική τουριστική παραγωγική διαδικασία, όπως έχει γίνει αντιληπτό,  µετέχουν άµεσα ή έµµεσα διάφοροι κλάδοι της οικονοµίας, πέραν του αµιγούς του-
ριστικού τοµέα. Η συνθετότητα, λοιπόν του τουρισµού αλλά και του προσφερόµενου προϊόντος αυτού, σε συνδυασµό και µε τις έντονες αλληλεξαρτήσεις του µε 
άλλους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας προσδίδουν στο τουριστικό προϊόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
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Διάγραμμα 6 Η οικονοµία και η βιοµηχανία των ταξιδιών και του τουρισµού
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Με βάση τα διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν την τουριστική προσφορά 
είναι δυνατόν να διακριθεί σε πολλές µορφές, εξεταζόµενη όµως από την 
πλευρά του σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης, περιγράφεται ως ένα σύ-
νολο διασυνδεδεµένων και αλληλοεξαρτώµενων παραµέτρων, όπως: τα αξιο-
θέατα – τουριστικούς πόρους,  τις υπηρεσίες, τις µεταφορές, την πληροφόρη-
ση και την προβολή – προώθηση. 

Χωρίς ανεπτυγµένους τουριστικούς πόρους και αξιοθέατα, ο τουρισµός δεν 
θα είχε την µορφή που γνωρίζουµε σήµερα. Θα υπήρχε µικρή ανάγκη για υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες, για µεταφορές, για διαµονή, για προβολή, για υποδοµές 
κλπ. Το τουριστικό σύστηµα ενεργοποιείται, ουσιαστικά από τους τουριστικούς 
πόρους και τα αξιοθέατα. Οι τουριστικοί πόροι είναι στοιχεία που συµβάλλουν 
στη διαµόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος ενός προορισµού που 
σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και ρυθµίστηκαν µε βάση τα κίνητρα και τα ει-
δικά ενδιαφέροντα των δυνητικών επισκεπτών και επιτελούν δύο σηµαντικές 
λειτουργίες: πρώτον, προσελκύουν, δελεάζουν ή παρακινούν τους επισκέπτες 
να ταξιδέψουν στον προορισµό και δεύτερον, διασφαλίζουν την ικανοποίηση 
των επισκεπτών και ολοκληρώνουν την εµπειρία τους.

Σε επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης των τουριστικών πόρων που συνθέ-
τουν τα αξιοθέατα ενός προορισµού, είναι απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη 
από τους φορείς διαµόρφωσης της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης ότι: 
αυτά είναι δυνατό να δηµιουργηθούν και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις 
της ζήτησης, η αποδοτικότερη εκµετάλλευσή τους προϋποθέτει τη χωρική 
τους συγκέντρωση, απαιτούν την ανάπτυξη και καλύτερη διασύνδεση µε υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες. 

Μεγάλα οικονοµικά οφέλη προκύπτουν από τον τουρισµό, µέσω των επιχει-
ρήσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ένα µεγάλο µέρος των χρη-
µατοοικονοµικών ροών του τουρισµού, προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
διαφόρων κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, µεταφοράς, 
οργάνωσης ταξιδιών, καθώς και άλλων δευτερευουσών τουριστικών 
υπηρεσιών. Ο αριθµός, αλλά και η ποιότητα, των παρεχοµένων τουριστικών 
υπηρεσι-ών, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση ανταγωνι-
στικής τουριστικής προσφοράς. Κοινός στόχος των επιχειρήσεων παροχής 

τουριστικών υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση των αναγκών – επιθυµιών των 
επισκεπτών και η οικονοµική τους βιωσιµότητα µέσω της επίτευξης κερδών. 

Η μεταφορά των επισκεπτών είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος – συ-
νιστώσα του τουριστικού συστήµατος. Ουσιαστικά, αποτελεί το τµήµα εκείνο 
του κυκλώµατος, το οποίο συνδέει την χώρα – τόπο προέλευσης µε τον τόπο 
προορισµού. Ο ρόλος των µεταφορών είναι διττός, καθώς από τη µία λειτουρ-
γούν ως µοχλός για την πραγµατοποίηση τουριστικών µετακινήσεων, από 
την άλλη µπορούν να αποτελέσουν παράγοντα έλξης για περιοχές µε 
µηδαµινή προσπελασιµότητα και επισκεψιµότητα. Κατά το σχεδιασμό των 
αεροπορικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών αναγκαία είναι τα εξής: η 
ενσωµάτωση και της τουριστικής διάστασης, ο ολοκληρωµένος σχε-διασµός 
και προγραµµατισµός των συνδυασµένων µεταφορών, η αυξηµένη 
περιβαλλοντική συνιστώσα και ευαισθησία στη διαδικασία χωροθέτησης µε-
ταφορικών υποδοµών, η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κ.α.

Εξαιρετικά κρίσιµο στοιχείο του τουριστικού συστήµατος, είναι αυτό της π λη-
ροφόρησης. Αναδεικνύεται, σταδιακά, σε καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος 
επηρεάζει την τουριστική ζήτηση µιας περιοχής. Πολλοί φορείς, κυρίως 
δηµό-σιοι, συγχέουν την έννοια της πληροφόρησης µε την έννοια της 
προώθησης. Η ουσιώδης διαφορά των εννοιών, έγκειται στο ότι, η προώθηση 
– διαφήμιση στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι δεν έχουν 
επιλέξει προορι-σµό, ενώ η πληροφόρηση είναι απαραίτητη πριν και κατά την 
διάρκεια του τα-ξιδιού τους. Οι ταξιδιωτικές πληροφορίες ολοκληρώνουν 
την εικόνα των τουριστικών προορισµών και του προϊόντος που προσφέρουν 
και δηµιουργούν κίνητρα για το ταξίδι. Η πληρότητα και η αξιοπιστία της 
πηγής πληροφόρησης και των πληροφοριών, καθ’ εαυτών, επηρεάζουν τόσο 
την απόφαση, όσο και την επιλογή του τύπου ταξιδίου. Σηµαντική είναι και η 
πληροφόρηση κατά την διάρκεια του ταξιδίου, καθώς οι επισκέπτες 
βρίσκονται σε έναν προορισµό για µικρό χρονικό διάστηµα και πρέπει άµεσα 
και αποτελεσµατικά να ενηµερω-θούν για µία σειρά από πληροφορίες, όπως 
για παράδειγµα τις διαδροµές, τα µέσα µεταφοράς, τις υπηρεσίες διαµονής 
και εστίασης, τους χώρους επίσκεψης, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
κ.α. Η παροχή πληροφοριών γίνε-ται κυρίως µέσω κρατικών φορέων, σε διά-
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φορα επίπεδα (εθνικής εµβέλειας τουριστικός οργανισµός, περιφερειακά 
γραφεία, τοπικά info-points κ.α.), αλλά και ιδιωτικών φορέων (π.χ. 
ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, διεθνείς και 
εγχώριοι tour operators κ.α.). Η ορθότερη στρατηγική πληροφόρησης, 
περιλαµβάνει πληροφόρηση στο διαδίκτυο αλλά και εστιασµένα σηµεία 
παροχής πληροφοριών στις χώρες προέλευσης αλλά και στις χώρες 
προορισµού. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα των γραφείων παροχής 
πληροφοριών είναι η δυνατότητα να πραγµατοποιούν εξατοµικευµένη 
πληρο-φόρηση στους δυνητικούς πελάτες τους.

Τα ζητήµατα που αφορούν το σχεδιασμό και προγραμματισμό της πολι-
τικής προώθησης εκ µέρους των φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών), οφείλουν 
να λαµβάνουν υπόψη τα εξής: την καθοδήγηση του συστήµατος από την κε-
ντρική διοίκηση, τη θεµατική τµηµατοποίηση των πληροφοριών, τη οριοθέτη-
ση και το διαχωρισµό των στόχων µεταξύ διαφήµισης και πληροφόρησης, τη 
συστηµατική και συνδυασµένη χρήση µέσων και εργαλείων πληροφόρησης, 
τη χρήση της νέας τεχνολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονων γεωγραφικών 
συστηµάτων, την ενηµέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών σε θέµατα 
φιλοξενίας κ.α.

Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος συνδέεται στενά µε κάθε ένα από τα 
υπόλοιπα συστατικά της τουριστικής προσφοράς, αποτελεί τη δυναµικότερη 
µεταβλητή ενός προγράμματος μάρκετινγκ, του οποίου η οργάνωση, προώ-
θηση και διαχείριση αποτελεί στοιχείο µεσοπρόθεσµης σταθερότητας της του-
ριστικής ανάπτυξης κάθε προορισµού. Η προώθηση, µέσω µιας σειράς συνδυ-
ασµένων ενεργειών στοχεύει:

• Στη συστηµατική και όχι συγκυριακή προβολή του προορισµού στη
διεθνή και εγχώρια αγορά µε διάφορα µέσα όπως: εκθέσεις, διαφήµιση,
συνεργασία µε ταξιδιωτικούς οργανισµούς, δηµόσιες σχέσεις κ.α.

• Στη δηµιουργία ή συντήρηση µιας ιδιαίτερης εικόνας του προορισµού, ως
αποτέλεσµα της εστίασης του προγράµµατος στην ανάδειξη πόρων ως
σήµα κατατεθέν της περιοχής.

• Στη διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και οµάδων – στόχου που δυνητικά
ενδιαφέρονται για τους προσφερόµενους στον τόπο προορισµού
τουριστικούς πόρους.

• Στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ κατοίκων, δηµοσίων φορέων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τουριστική ανάπτυξη
µιας περιοχής.

• Κ.α.

Τα µέσα και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η προώθηση για να ανταποκριθεί 
στους στόχους της, είναι: η διαφήµιση, τα κίνητρα (εκπτώσεις, προσφορές), 
οι εκθέσεις, η δηµοσιότητα, οι δηµόσιες σχέσεις και άλλες ειδικές ενέργειες.

Οι προωθητικές πολιτικές εφαρµόζονται τόσο από δηµόσιους φορείς και 
οργανισµούς, όσο και από ιδιωτικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
διεθνές, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Οι ενέργειες – τεχνικές που 
εφαρµόζουν οµαδοποιούνται σε τέσσε-ρις κατηγορίες:

• Τη διαφήµιση, ο κύριος όγκος της γίνεται µε πληρωµένες καταχωρήσεις
στον τύπο και την τηλεόραση.

• Τη δηµοσιότητα, που συνήθως γίνεται χωρίς πληρωµή.

• Τα κίνητρα, µε την µορφή δώρων, εκπτώσεων και προσφορών.

• Οι δηµόσιες σχέσεις, οι οποίες πέραν των άλλων αναλαµβάνουν και µέρος
των ενεργειών των υπολοίπων κατηγοριών.

Αξίζει να αναφερθεί  ότι οι πολιτικές και τα προγράµµατα προώθησης των 
προορισµών ενισχύονται σηµαντικά από την διευρυµένη χρήση του διαδικτύ-
ου και του ηλεκτρονικού εµπορίου, τα οποία παρέχουν µεγαλύτερες 
δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφόρηση της περιοχής, στην πλευρά των 
δυνητικών επισκεπτών.
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Το τουριστικό σύστηµα είναι ένα ανοικτό και δια-δραστικό σύστηµα, το οποίο ανα-
πτύσσεται, επηρεάζεται και επηρεάζει τα συν-λειτουργούντα περιβάλλοντα. Τα περι-
βάλλοντα αυτά αναφέρονται ως «εξωτερικοί παράγοντες» και συµβάλλουν καθορι-
στικά στη διαµόρφωση της τουριστικής προσφοράς. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται ο τουρισµός, ιδιαίτερα από την πλευρά της προ-
σφοράς και για το λόγο αυτό οι φορείς που διαµορφώνουν την τουριστική πολιτική και 
ανάπτυξη οφείλουν να συµπεριλάβουν στον σχεδιασµό τους, αυτές τις πολύ σηµαντι-
κές παραµέτρους, αλλά και να αξιολογήσουν τις επιδράσεις τους. Στους εξωτερικούς 
παράγοντες, που επηρεάζουν το τουριστικό σύστηµα,  περιλαµβάνονται οι φυσικοί και 
οι πολιτιστικοί πόροι, η επιχειρηµατικότητα, η χρηµατοδότηση, η διαθεσιµότητα ανθρω-
πίνων πόρων, οι συνθήκες ανταγωνισµού, η στάση και αντίληψη της τοπικής 
οικονοµί-ας, η δηµόσια (κρατική) αναπτυξιακή πολιτική, και η ηγεσία. 

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι μια δυναμική 
διαδικασία που επηρεάζεται και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες, 
ένας εκ των οποίων είναι οι τουριστικοί πόροι. Η αξιοποίησή τους και η προ-
σέλκυση της ζήτησης είναι εφικτή μόνον και εφόσον υπάρχει παράλληλη σύ-
μπραξη και προώθηση όλων των συνιστωσών του τουριστικού συστήματος. 
Η διαπίστωση αυτή είναι καθοριστική για την ανάλυση και τις στρατηγικές 
επιλογές που παρουσιάζονται στα παρακάτω.

Διάγραμμα 7 
Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό σύστηµα
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Η «λογική παρέµβασης» (intervention logic) ενός Οδικού Χάρτη 
εξειδίκευσης των δράσεων για τον Τουρισµό για την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, περιλαµβάνει την παρουσίαση του πλαισίου για 
την τουριστική ανάπτυξη στη µελετώµενη περιοχή, αναλυόµενη σε 
τρία επίπεδα:

• Το πρώτο επίπεδο, αφορά στη διατύπωση και παρουσίαση των πυ-
λώνων – αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότη-
τας και βελτίωσης της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της συγκε-
κριµένης Περιφέρειας.

• Το δεύτερο επίπεδο, αφορά στη 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 µέ-
τρων παρέµβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιµων
ενεργειών, προκειµένου να είναι ευκολότερη η «ανάπτυξη» του
Οδικού Χάρτη σε επιµέρους σχέδια δράσεων, που θα αναλύουν
τον τρόπο επίτευξης των επιλεγµένων πολιτικών του προηγούµε-
νου επιπέδου, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα εξειδίκευσης
των επενδυτικών και άλλων χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων µε
αναφορά στο διατιθέµενο προϋπολογισµό, τους δυνητικούς δικαι-
ούχους των δράσεων, τις ενδεικτικές δράσεις που χρηµατοδοτού-
νται και, τέλος, αναλυτική αναφορά στην πηγή χρηµατοδότησης µε
παρουσίαση των εναλλακτικών πηγών (εφόσον υφίστανται).

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της τουριστικής οικονο-
µίας της ΠΚΜ, η αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σηµείων 
και η αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναδεικνύουν µια 
«αλυσίδα» κρίσιµων ζητηµάτων 

Διάγραμμα 8 Η «ΑΛΥΣΙ∆Α» ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

KΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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5. Σύνοψη Στρατηγικής Τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία

Οι 7 κρίσιµοι αναπτυξιακοί παράγοντες αποτελούν ταυτόχρονα δυνητική ευκαιρία και απειλή για την ανάπτυξη ή/ και ολοκλήρωση του περιφερειακού ή των 
υπο-περιφερειακών τουριστικών προϊόντων και εννοιολογικά οδηγούν στην ανάδειξη 5 βασικών «περιοχών παρέµβασης» - πέντε μεγάλους θεματικούς άξονες 
- στους οποίους η Κεντρική Μακεδονία θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειες της προκειµένου να επιτύχει τους ειδικούς στόχους για:

• Την ενίσχυση και αναβάθμιση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος,
• Tην ανάδειξη νέων τουριστικών πακέτων,
• Tη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών εξυπηρέτησης,
• Tην αναγκαία στήριξη της απασχολησιμότητας,
• Tη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας.

Οι άξονες αυτοί αφορούν την τουριστική  υποδοµή, τις δηµόσιες υποδοµές, την εκπαίδευση/ κατάρτιση, αλλά και τοπική βιώσιµη ανάπτυξη υπό το πρίσµα της 
χωρικής συνοχής της Περιφέρειας µε την ανάδειξη πολλαπλών τουριστικών πόρων και περιοχών στο σύνολο του χώρου της Περιφέρειας. 
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5. Σύνοψη Στρατηγικής Τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηµατοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΚΜ διαρθρώνεται στους κάτωθι άξονες προτεραιότητας, όπως απεικονίζονται και δι-
αγραµµατικά παραπάνω:

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδοµών και προώθηση τουριστικής επιχειρηµατικότητας
o ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ (ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ B2B), ΕΠΑΝΕΚ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ), ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ)
• Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα

o ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ,ΠΑΑ
• Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων µορφών τουρισµού

o ΠΑΑ, ΠΕΠ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)
• Άξονας Προτεραιότητας 4: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο

o ΠΕΠ (ΑΞΟΝΕΣ RIS3), ΕΠΑΝΕΚ
• Άξονας Προτεραιότητας 5: Στήριξη απασχολησιµότητας στον τουρισµό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναµικού

o ΠΕΠ, ΕΠΑΝΑ∆
• Άξονας Προτεραιότητας 6: Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής Οδικού Χάρτη

o ΠΕΠ ΚΜ, ∆ιασυνοριακά προγράµµατα, Πόροι τεχνικής υποστήριξης προετοιµασίας ΙΤΙ ή CLLD µέσω ΠΑΑ ή/ και ΠΕΠ ΚΜ
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά το χρηµατοδοτικό σχήµα του προτεινόµενου 
Οδικού Χάρτη για την προώθηση του τουρισµού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον υπολογισµό των χρηµατοδοτικών κατανοµών ανά 
επενδυτική προτεραιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020 και µέτρων/ υποµέτρων του ΠΑΑ 
2014-2020, ελήφθησαν υπόψη τα δηµοσιευµένα εγκεκριµένα ή υπό έγκριση προ-
γράµµατα έως και την υποβολή του παρόντος. 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται διαδοχικά η χρηµατοδοτική συνεισφορά κάθε προ-
γράµµατος/ πηγής χρηµατοδότησης µε αναφορά στο διαθέσιµο προϋπολογισµό 
ανά επιλεγµένη επενδυτική προτεραιότητα των Ε∆ΕΤ, αλλά και µε αναφορά στον 
προτεινόµενο (µε εκτίµηση και τεκµηριωµένες παραδοχές) προϋπολογισµό που 
πρέπει να διατεθεί ανά τύπο δράσης και ανά επενδυτική προτεραιότητα. Ο τρόπος 
απεικόνισης της χρηµατοδοτικής βαρύτητας κάθε επενδυτικής προτεραιότητας 
των προγραµµάτων χρηµατοδότησης, αναµένεται να συµβάλει αποτελεσµατικά 
στην αντιστοίχηση κάθε προτεραιότητας µε την δεδοµένη και προσφορότερη 
χρηµατοδοτική ροή. 

Οι προτεινόµενες κατανοµές χρηµατοδότησης, τόσο για το διαθέσιµο προϋπολο-
γισµό, όσο και για το εκτιµώµενο ποσό που πρέπει να κατευθυνθεί για τις περιγρα-
φόµενες στον Οδικό Χάρτη δράσεις «τουρισµού», βασίστηκαν:

• Στους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς/ κατανοµές του ΕΣΠΑ 2014-2020
• Τις εγκεκριµένες κατανοµές ανά Θεµατικό Στόχο και ανά επενδυτική

προτεραιότητα των ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ ΚΜ
• Τη µεθοδολογία κατανοµής των πόρων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. όπως αυτές

αποτυπώνονται και τεκµηριώνονται µέσα από την 3η Εγκύκλιο σχεδιασµού
των προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, µε
βάση την οποία η περιφερειακή κατανοµή πόρων προς την Κεντρική
Μακεδονία (ως περιφέρεια «λιγότερο ανεπτυγµένη»), αντιστοιχεί στο 32%
περίπου των πόρων που δεσµεύονται και κατευθύνονται στις 5 Περιφέρειες
κατηγορίας «λιγότερο ανεπτυγµένες».

Επίσης, στην περίπτωση αξόνων τοµεακών που περιλαµβάνουν όλες τις 
περιφέρειες πλην Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, η 
κατανοµή προς την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται στο 20%. 

• Στην περίπτωση του άξονα της τεχνικής Βοήθειας, λήφθηκε υπόψη ως υπόθεση
εργασίας και πραγµατοποιήσιµη παραδοχή, η ανάγκη δέσµευσης ποσοστού 2%
της ΤΒ κάθε προγράµµατος για τις ανάγκες υποστήριξης εφαρµογής του οδικού
Χάρτη.

6.1 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Σύνοψη κατανομής πόρων και πηγών

Ο παραπάνω πίνακας δύναται να αποτελέσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα 
υλοποιηθεί το αναγκαίο πλέγµα παρεµβάσεων που προτείνονται στον Οδι-
κό Χάρτη, ενώ παράλληλα ορίζει το πλαίσιο διεκδίκησης πόρων που πρέπει 
να κατανεµηθούν στην Κεντρική Μακεδονία συνολικά.

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό

1.1.1
Ενίσχυση συµπράξεων Τουρισµού-Πολιτισµού-∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών για την 
προώθηση  της Έρευνας και Καινοτοµίας

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 1β Εκ των 536.608.534 €

1.1.2
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων  ιδιαίτερα σε αναξιοποίητα θεµατικά 
πεδία, µε υψηλή προστιθέµενη αξία

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 3 3α 48.906.389 €

1.1.3
Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης 
τους και εφαρµογή τους µέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών

ΕΠΑΝΕΚ

ΠΕΠ-ΚΜ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

1

3

3α

3γ

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 €

ΠΕΠ-ΚΜ: 26.400.000 € 

1.1.4
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών παραγωγής στην εξοικονόµηση ενέργει-
ας και φυσικών πόρων και στη διάθεση υπηρεσιών

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 3 3δ 8.000.000 €

1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών ΜΜΕ

1.2.1
Απλοποίηση/ αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της εισαγωγής ή/
και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 

714.627.360 €

1.2.2 Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 

714.627.360 €

1.3 Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος

1.3.1
Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 €

1.3.2 Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάµενων αγορών ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ

1.3.3 Αναβάθµιση της εικόνας των τουριστικών  προϊόντων στο εξωτερικό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ

1.3.4
Συνεργασίες, συµπράξεις ή / και ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  επιχειρήσεων που 
είναι οµοειδείς, συµπληρωµατικές ή ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας

ΕΠΑΝΕΚ

ΠΕΠ-ΚΜ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

1

3

3δ

3δ

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 €

ΠΕΠ-ΚΜ: 9.600.000 
€ (Πεδίο Παρέµβασης 

074)

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2.1.1 Εφαρµογή έξυπνων συστηµάτων για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε

8.400.000 € (ΠΠ 
42,43,44,90)

2.1.2
∆ηµιουργία υποδοµών για την ανάπτυξη και την επέκταση της αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας στον Θερµαϊκό κόλπο

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε

2.1.3
∆ράσεις ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης των κατοίκων των αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 4 4ε

2.1.4
Προώθηση – προαγωγή της αστικής αναζωογόνησης και της βιώσιµης αστικής 
κινητικότητας µέσω παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα (λ.χ. στο πλαίσιο 
«Σχεδίων Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης» - ΣΟΑΠ)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 14 6iv 2.046.984.591 €

2.1.5
Εφαρµογή πολεοδοµικού και αστικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη βιώσιµων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

13.850.000 €2.1.6 Επενδύσεις στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισµούς ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

2.1.7
Ενίσχυση των «Αστικών Στρατηγικών Εταιρικών Συνεργασιών» (Urban Strategic 
Partnerships)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ

2.2.1 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ∆Ε∆-Μ ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7α
Εκ των 358.914.022 € 
του άξονα του ΠΕΠ

2.2.2
Αναβάθµιση διεθνών σιδηροδροµικών συνδέσεων, καθώς και της σιδηροδροµικής 
σύνδεσης του λιµένα Θεσσαλονίκης µε το οδικό δίκτυο

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 1 7 i 330.879.783 €

2.2.3 Αναβάθµιση υποδοµών αερολιµένα Θεσσαλονίκης ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 7 7 ii 85.294.118 €

2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ

2.3.1 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων µε τα ∆Ε∆-Μ ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7β
Εκ των 358.914.022 € 
του άξονα του ΠΕΠ

2.3.2 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών µεταφορικών δικτύων ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 7 7β
Εκ των 358.914.022 € 
του άξονα του ΠΕΠ

2.3.3 Αναβάθµιση τοπικού οδικού δικτύου ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές

2.4.1 Επέκταση και αναβάθµιση υφιστάµενων δοµών και υποδοµών υγείας ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 9 9α
Εκ των 30.564.604 € 
του άξονα του ΠΕΠ

2.4.2 Ενίσχυση των µικρών αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας υγείας ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 9 9α
Εκ των 30.564.604 € 
του άξονα του ΠΕΠ

2.5 Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

2.5.1
∆ράσεις κατασκευής Μετρό σε αστικές περιοχές, όπως η κατασκευή της βασικής 
γραµµής Μετρό στη Θεσσαλονίκη και η επέκτασή της προς Καλαµαριά, για 
εξασφάλιση ενός µέσου καθαρών αστικών συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε
Εκ των 838.196.982 

€του άξονα του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2.5.2 ∆ηµιουργία προαστιακού σιδηροδρόµου στη Θεσσαλονίκη ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε
Εκ των 838.196.982 

€του άξονα του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος

3.1.1 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε διεθνή εµβέλεια ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ 

25.000.000 €

3.1.2 Ανάδειξη και ενίσχυση νέων τουριστικών προορισµών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.3 Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για ενίσχυση των νέων αγορών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.4 Οριζόντια δικτύωση προορισµών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.5 Τουριστική αξιοποίηση µνηµείων ορεινών όγκων ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση µουσειακών υποδοµών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.7 ∆ηµιουργία οικοπολιτιστικών διαδροµών και δικτύων ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.8 Αειφορική διαχείριση καθιερωµένων προορισµών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6γ

3.2 Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας

3.2.1 Αξιοποίηση περιοχών NATURA ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6δ

4.000.000 €
3.2.2

Επεµβάσεις για την αναµόρφωση -αναβάθµιση του τοπίου (καθαρισµός - 
εµπλουτισµός)

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6δ

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

3.3 Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

3.3.1
Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων 
σε αστικές περιοχές

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6ε

12.000.000 €

3.3.2
Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων 
βιοµηχανικών περιοχών εντός των αστικών κέντρων

ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 6 6ε

3.4 Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικού τουριστικού προϊόντος

3.4.1
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

56.000.000 € 
(εκτίµηση για 

υλοποίηση 7 CLLD 
στην ΠΚΜ)

3.4.2 Τοπικές υποδοµές και υπηρεσίες ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

3.4.3
Βελτίωση (συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αναβάθµισης), αποκατάσταση 
και επέκταση δηµόσιων κτηρίων µε σκοπό την αξιοποίηση τους για τουριστικούς 
σκοπούς

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

3.4.4
Ενέργειες προβολής, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης  που συνδέονται µε τον 
πολιτισµό ή / και το φυσικό περιβάλλον

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

3.4.5 Βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας των τόπων ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

3.4.6 Συντήρηση, δηµιουργία ή επέκταση µονοπατιών ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 19.2 

– 19.3

3.4.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών οικισµών ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6
ΜΕΤΡΑ 19.1 – 
19.2.1 – 19.3

3.5 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (μικρής κλίμακας) στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων

3.5.1 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2

24.000.000 € 
(εκτίµηση για 

υλοποίηση 7 CLLD 
στην ΠΚΜ)

3.5.2 Στήριξη της δηµιουργίας, εκσυγχρονισµού και επέκτασης ΜΜΕ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2

3.5.3 Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2

3.5.4 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης (Β2Β) ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2

3.5.5 Προώθηση και προβολή του τοπικού τουρισµού ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2

3.5.6 Βελτίωση υποδοµών διαµονής τουριστών ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΡΟΤ. 6 ΜΕΤΡΟ 19.2.2
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

4.1 Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ

4.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β 5.000.000 €

4.1.2 Ολοκληρωµένες εφαρµογές ΤΠΕ ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ

4.1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή ΕΠ-ΕΣ ΕΤΠΑ ∆ΙΑΦ. ∆ΙΑΦ.
12.000.000 € 

(εκτίµηση)

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2γ 840.000 €

4.2.2 Ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠΕ για τουρισµό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 175.270.355 €

4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 175.270.355 €

4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρµογές ΤΠΕ ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 5.000.000 €

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση επισκεπτών ΠΕΠ-ΚΜ ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 5.000.000 €

4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις µέσω ΤΠΕ στον τουρισµό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ Εκ των 714.627.360 €

4.4.2 Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα στον τουρισµό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ Εκ των 714.627.360 €

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

5.1.1 Επιχειρηµατική ενεργοποίηση στον τουρισµό
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT
2
8

8 iii ΕΠΑΝΕΚ: εκ των 
49.467.619 € (Πεδίο 
Παρέµβασης 104)

ΠΕΠ-ΚΜ: 6.497.270,4 €5.1.2 Επιχειρηµατική εκπαίδευση στον τουρισµό
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT
2
8

8 iii
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό

5.2.1 Συµβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον τουρισµό
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT 2
8

8 v
ΕΠΑΝΕΚ: 

Εκ των 360.541.045 € 
(ΠΠ 106, 118, 119)

ΠΕΠ-ΚΜ: 3.297.269 €

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναµικού στον τουρισµό
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT 2
8

8 v

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τουρισµό
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT 2
8

8 v

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρµογή στις αλλαγές
ΕΠΑΝΕΚ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT 2
8

8 v

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

5.3.1 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας στον τουρισµό
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT
2

9Β
9 v

ΕΠΑΝΑ∆: 

Εκ των 27.367.228 € 
του ΠΠ 113

ΠΕΠ-ΚΜ: 2.000.000 €

5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
EKT

2
9Β

9 v

5.3.3 ∆ηµιουργία Clusters
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT
2

9Β
9 v

5.3.4 Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού ΚΟΙΝΣΕΠ
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
ΠΕΠ-ΚΜ

EKT
2

9Β
9 v

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα

6.1.1 Μελέτες, Εµπειρογνωµοσύνες ΠΕΠ ΚΜ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 11 & 12 11α2 & 12α1
Εκ των 17.758.236 €

6.1.2 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα ΠΕΠ ΚΜ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 11 & 12 11α2 & 12α1
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.1 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Σύνοψη κατανοµής πόρων και πηγών

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * ΤΑΜΕΙΟ **
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

6.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και προβολής 

6.2.1 Μελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και υπηρεσίες ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

Εκ των 35.674.137 € 
του ΕΠΑΝΕΚ

6.2.2
Υποστήριξη µηχανισµού παρακολούθησης και εφαρµογής της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.3 Υποστήριξη δικαιούχων – διασφάλιση επάρκειας ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.4 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δηµοσιότητας ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.5 Ενέργειες ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώµης ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.6
Εξειδίκευση και εφαρµογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 
∆ράσης

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.7 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού 

6.3.1 Αξιολόγηση και Μελέτες, Εµπειρογνωµοσύνες 
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i)

Εκ των 27.416.964 
€ που κατανέµονται 

στις «λιγότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες»

6.3.2 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i)

6.4 Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ενσωµάτωση της διάστασης του τουρισµού στις υπο εκπόνηση στρατηγικές CLLD

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 Υπο-µέτρο 19.1 1.500.000 € (εκτίµηση 
βάσει ποσόστωσης 1,8% 

επι του συνόλου της 
δυνητικής κατανοµής 

80 εκ € στην ΠΚΜ 
µέσω 7 CLLD

6.4.2 ∆ράσεις/ ενέργειες προετοιµασίας και εδραίωσης διαβούλευσης ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 Υπο-µέτρο 19.1

6.4.3 ∆ράσεις/ ενέργειες υποστήριξης για µικρά πιλοτικά έργα ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Μ19 Υπο-µέτρο 19.1

* Προς χάριν συντοµίας χρησιµοποιούνται τα αρκτικόλεξα των προγραµµάτων ως εξής: α) ΕΠΑΝΕΚ= Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Και-
νοτοµία», β) ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ= Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», γ) ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ = Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020», δ) ΠΕΠ-ΚΜ= Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία», ε) ΕΠ-ΕΣ= 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, πχ  Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-ΠΓ∆Μ., στ) ΠΑΑ= Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

** Τα αρκτικόλεξα των Ε∆ΕΤ 2014-2020 και άλλων πηγών χρηµατοδότησης  που χρησιµοποιούνται για χάριν συντοµίας είναι: ΕΤΠΑ= Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, ΕΚΤ = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Τ.Σ.= Ταµείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ= Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΑΝ= Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

Πίνακας 8 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό

1.1.2
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων  ιδιαίτερα σε αναξιοποίητα θεματικά 
πεδία, με υψηλή προστιθέμενη αξία

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 3 3α εκ των 61.132.986 € 18.339.896 €

1.1.3
Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης 
τους και εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 3 3γ
εκ των 31.000.000 

€
9.300.000 €

1.1.4
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου για την 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών παραγωγής στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και στη διάθεση υπηρεσιών

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 3 3δ
εκ των 22.000.000 

€ της 3δ 
3.000.000 €

1.3 Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος

1.3.4
Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  επιχειρήσεων 
που είναι ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην ίδια αλυσίδα αξίας

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 3 3δ
εκ των 22.000.000 

€ της 3δ 
3.600.000 €

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2.1.1 Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 4 4ε

10.500.000 € (ΠΠ 
42,43,44,90)

7.000.000 €

2.1.2
Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη και την επέκταση της αστικής 
θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 4 4ε 3.000.000 €

2.1.3
Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των κατοίκων των αστικών κέντρων 
περί πολυτροπικής αστικής κινητικότητας

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 4 4ε 500.000 €

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ

2.2.1 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 7 7α
Εκ των 358.914.022 

€ του άξονα του 
ΠΕΠ

119.700.000 
€

2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ

2.3.1 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 7 7β
Εκ των 358.914.022 

€ του άξονα του 
ΠΕΠ

47.714.944 €

2.3.2 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 7 7β
Εκ των 358.914.022 

€ του άξονα του 
ΠΕΠ

20.449.262 
€

2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές

2.4.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 9 9α
Εκ των 30.564.604 

€ του άξονα του 
ΠΕΠ

7.069.381 €

2.4.2 Ενίσχυση των μικρών αποκεντρωμένων μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 9 9α
Εκ των 30.564.604 

€ του άξονα του 
ΠΕΠ

2.100.000 €

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 8 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα Τουρισμού

69

6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος

3.1.1 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με διεθνή εμβέλεια
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 

31.250.000 €

4.450.000 €

3.1.2 Ανάδειξη και ενίσχυση νέων τουριστικών προορισμών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 7.000.000 €

3.1.3 Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για ενίσχυση των νέων αγορών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 2.500.000 €

3.1.4 Οριζόντια δικτύωση προορισμών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ

3.1.5 Τουριστική αξιοποίηση μνημείων ορεινών όγκων
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.500.000 €

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.000.000 €

3.1.7 Δημιουργία οικοπολιτιστικών διαδρομών και δικτύων
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 5.000.000 €

3.1.8 Αειφορική διαχείριση καθιερωμένων προορισμών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6γ 3.800.000 €

3.2 Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας

3.2.1 Αξιοποίηση περιοχών NATURA
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6δ

5.000.000 €

600.000 €

3.2.2
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -αναβάθμιση του τοπίου (καθαρισμός - 
εμπλουτισμός)

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6δ 900.000 €

3.3 Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

3.3.1
Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων 
χώρων σε αστικές περιοχές

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6ε

15.000.000 €

1.000.000 €

3.3.2
Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών περιοχών εντός των αστικών κέντρων

ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 6 6ε 3.500.000 €

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

4.1 Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ

4.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 2 2β

Εκ των 6.250.000 €

800.000 €

4.1.2 Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 2 2β 260.000 €

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 2 2γ 1.050.000 € 1.050.000 €

4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές ΤΠΕ
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 350.000 €

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση επισκεπτών
ΠΕΠ-
ΚΜ

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 465.000 €

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 8 iii

8.121.588 €

1.000.000 €

5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 8 iii 1.436.476 €

5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 v

4.121.587 €

336.476 €
8

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 8 v 300.000 €

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 8 v 200.000 €

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις αλλαγές
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 8 8 v 400.000 €

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

5.3.1 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στον τουρισμό
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 9Β 9 v

2.000.000 €

300.000 €

5.3.3 Δημιουργία Clusters
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 9Β 9 v 150.000 €

5.3.4 Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ
ΠΕΠ-
ΚΜ

EKT 9Β 9 v 150.000 €

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα

Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες
ΠΕΠ 
ΚΜ

ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

11 & 12 11α2 & 12α2

Εκ των 17.758.236 €

200.000 €

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
ΠΕΠ 
ΚΜ

ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

11 & 12 11α2 & 12α2 155.165 €

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 8 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

Πίνακας 9 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

ΠΕΠ ΚΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

Υπολογισμοί 
με βάση εγκ. 

ΠΕΠ ΚΜ 2014-
2020

(χρήση κλείδας 
30% ή/και 100%  
για  ΑΠ,  2% για 

ΑΠ 6)

ΑΠ 1

3α

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης 
νέων 
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχει-
ρήσεων

61.132.986 € 18.339.896 € 18.339.896 €

3γ
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών

31.000.000 € 9.300.000 € 9.300.000 €

3δ
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

22.000.000 € 6.600.000 €

Για 1.1.4: 3.000.000 
€

3δ
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Για 1.3.4: 3.600.000 
€

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

ΑΠ 2

4ε

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό 
των επιπτώσεων

10.500.000 € 10.500.000 € 10.500.000 €

7α
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

119.700.000 € 119.700.000 € 119.700.000 €

7β
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της ύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

227.214.021 € 68.164.206 € 68.164.206 €

9α

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση 
στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από 
την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

30.564.604 € 9.169.381 € 9.169.381 €

ΠΕΠ ΚΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

Υπολογισμοί 
με βάση εγκ. 

ΠΕΠ ΚΜ 2014-
2020

(χρήση κλείδας 
30% ή/και 100%  
για ΑΠ, 2% για 

ΑΠ 6)

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 9 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

ΑΠ 3

6γ Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 31.250.000 € 31.250.000 € 31.250.000 €

6δ
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών

5.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 €

6ε

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπερι-
λαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

15.000.000 € 4.500.000 € 4.500.000 €

ΑΠ 4

2β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 6.250.000 € 1.875.000 € 1.875.000 €

2γ
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

1.050.000 € 1.050.000 € 1.050.000 €

ΠΕΠ ΚΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

Υπολογισμοί 
με βάση εγκ. 

ΠΕΠ ΚΜ 2014-
2020

(χρήση κλείδας 
30% ή/και 100%  
για  ΑΠ,  2% για 

ΑΠ 6)

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 9 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020

ΑΠ 5

8iii
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

8.121.588 € 2.436.476 € 2.436.476 €

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 4.121.587 € 1.236.476 € 1.236.476 €

9v
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην απασχόληση

2.000.000 € 600.000 € 600.000 €

ΑΠ 6
11α2 & 
12α2

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-
2020

17.758.236 € 355.165 € 355.165 €

ΣΥΝΟΛΟ 592.663.023 € 286.576.601 € 286.576.601 €

ΠΕΠ ΚΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ

Υπολογισμοί 
με βάση εγκ. 

ΠΕΠ ΚΜ 2014-
2020

(χρήση κλείδας 
30% ή/και 100%  
για  ΑΠ,  2% για 

ΑΠ 6)

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 9 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

Πίνακας 10 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠ *
ΤΑΜΕΙΟ 

**
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό

1.1.1 Ενίσχυση συμπράξεων Τουρισμού-Πολιτισμού-Δημιουργικών Βιομηχανιών 
για την προώθηση  της Έρευνας και Καινοτομίας

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 1β
Εκ των 536.608.534 

€
ΕΚ ΤΩΝ 

171.714.730 €

1.1.3 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3α

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 €

ΕΚ ΤΩΝ 
114.340.377 

€

1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών ΜΜΕ

1.2.1 Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της 
εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 
714.627.360 €

ΕΚ ΤΩΝ 
45.736.151 €

1.2.2 Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ

1.3 Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος

1.3.1 Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες 
αγορές του εξωτερικού

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 

714.627.360 €
ΕΚ ΤΩΝ 

34.302.113 €

1.3.2 Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων αγορών ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ

1.3.3 Αναβάθμιση της εικόνας των τουριστικών  προϊόντων στο εξωτερικό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ

1.3.4 Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  
επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην ίδια 
αλυσίδα αξίας

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ
ΕΠΑΝΕΚ: Εκ των 

714.627.360 €

4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β Εκ των 175.270.355 
€

ΕΚ ΤΩΝ 
56.086.513 €4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β

4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ Εκ των 714.627.360 
€

ΕΚ ΤΩΝ 
34.302.113 €4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii ΕΠΑΝΕΚ: εκ των 
49.467.619 € (Πεδίο 
Παρέμβασης 104)

ΕΚ ΤΩΝ 
15.829.638 €5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii

5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v

Εκ των 360.541.045 
€ (ΠΠ 106, 118, 119)

ΕΚ ΤΩΝ 
115.373.134 €

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τουρισμό ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις αλλαγές ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠ *
ΤΑΜΕΙΟ 

**
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 10 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

6.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και προβολής 

6.2.1 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

Εκ των 35.674.137 € 
του ΕΠΑΝΕΚ

ΕΚ ΤΩΝ  
872.565 €

6.2.2

Υποστήριξη μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

Υποστήριξη δικαιούχων – διασφάλιση επάρκειας 

6.2.3 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.4

Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης 

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης

6.2.5 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.6 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

6.2.7
Υποστήριξη μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΕΠΑΝΕΚ
ΕΚΤ/
ΕΤΠΑ

4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1)

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠ *
ΤΑΜΕΙΟ 

**
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 10 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.3 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 

Πίνακας 11 Ανάλυση χρηµατοδοτική συνεισφοράς των επιλεγµένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

ΕΠΑΝΕΚ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1-4-5-6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΞΟΝΕΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ
Υπολογισμοί με βάση τα 

εγκ. ΕΠ του ΕΣΠΑ

(κλείδα= 32% 
για ΑΠ 1,4,5 - 
2% για ΑΠ 6)

ΑΠ 1

1β
Προαγωγή επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, ανάπτυξη δεσµών 
και συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τοµέα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ

536.608.534 € 171.714.731 € 171.714.731 €

3α
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ιδίως µε τη διευκόλυνση της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, µεταξύ 
άλλων µέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

εκ των 714.627.360 €
Εκ των 

228.680.755 €
114.340.378 €

3γ
Στήριξη της δηµιουργίας και της επέκτασης προηγµένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων κα υπηρεσιών

εκ των 714.627.360 €
Εκ των 

228.680.755 €
45.736.151 €

3δ
Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές, και να συµµετέχουν σε διαδικασίες καινοτοµίας

εκ των 714.627.360 €
Εκ των 

228.680.755 €
34.302.113 €

ΑΠ 4

2β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 175.270.355 € 56.086.514 € 56.086.514 €

3γ
Στήριξη της δηµιουργίας και της επέκτασης προηγµένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 
προϊόντων κα υπηρεσιών

εκ των 714.627.360 €
Εκ των 

228.680.755 €
34.302.113 €

ΑΠ 5
8 iii

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατικότητα και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινο-
τόµων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

49.467.619 € 15.829.638 € 15.829.638 €

8 v Προσαρµογή των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών στις αλλαγές 360.541.045 € 115.373.134 € 115.373.134 €

ΑΠ 6

n/a 
(ΕΣ 
4.1 & 
5.1)

Ενίσχυση του συστήµατος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους άξονες 
προτεραιότητας του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

43.628.246 € 872.565 € 872.565 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.165.515.799 € 588.557.337 € 588.557.337 €

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.4 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

Πίνακας 12 Ανάλυση χρηµατοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέµβασης και Τύπο ∆ράσης του Οδικού Χάρτη

Α/Α
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2.1.4

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης 
και της βιώσιµης 
αστικής κινητικότητας 
µέσω παρεµβάσεων 
ολοκληρωµένου χαρακτήρα 
(λ.χ. στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωµένης Αστικής 
Παρέµβασης» - ΣΟΑΠ)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 14 6iv 2.046.984.591 € Εκ των 186.884.512 € βάσει 3ης Εγκυκλίου ΥΠΑΝ

2.1.5

Εφαρµογή πολεοδοµικού 
και αστικού σχεδιασµού για 
την ανάπτυξη βιώσιµων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart 
Cities)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

13.850.000 € 4.432.000 €
2.1.6

Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισµούς

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

2.1.7

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban 
Strategic Partnerships)

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε

Πλαίσιο ∆ιεκδίκησης
Πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.4 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ

2.2.2

Αναβάθμιση διεθνών 
σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, καθώς και της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης 
του λιμένα Θεσσαλονίκης 
με το οδικό δίκτυο

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 1 7 i 330.879.783 € Εκ των 186.884.512 € βάσει 3ης Εγκυκλίου ΥΠΑΝ

2.2.3
Αναβάθμιση υποδομών 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 7 7 ii 85.294.118 € Εκ των 186.884.512 € βάσει 3ης Εγκυκλίου ΥΠΑΝ

2.5 Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

2.5.1

Δράσεις κατασκευής 
Μετρό σε αστικές περιοχές, 
όπως η κατασκευή της 
βασικής γραμμής Μετρό 
στη Θεσσαλονίκη και 
η επέκτασή της προς 
Καλαμαριά, για εξασφάλιση 
ενός μέσου καθαρών 
αστικών συγκοινωνιών 
υψηλής ποιότητας.

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε

Εκ των 
838.196.982 € 
του άξονα του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

268.223.034 €

2.5.2
Δημιουργία προαστιακού 
σιδηροδρόμου στη 
Θεσσαλονίκη

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 8 4ε

Εκ των 
838.196.982 € 
του άξονα του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Α/Α
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ *

ΤΑΜΕΙΟ 
**

ΑΞΟΝΑΣ 
ΕΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πλαίσιο Διεκδίκησης
Πόρων

Πίνακας 12 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.4 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

Πίνακας 13 Ανάλυση χρηµατοδοτική συνεισφοράς των επιλεγµένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ  2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
Ο∆ΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΠΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ
Υπολογισμοί με 
βάση τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΣΠΑ

(κλείδα= 32% για ΕΤΠΑ) 
Κατανομή Τ.Σ. βάσει 

3ης Εγκυκλίου

ΑΠ 2

4e

Προώθηση στρατηγικών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη 
περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των µέτρων προσαρµογής σχετικά µε 
τον περιορισµό των επιπτώσεων

838.196.982 € 268.223.034 € 268.223.034 €

6e

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου

13.850.000 € 4.432.000 € 4.432.000 €

6iv

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων 
(συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου

2.046.984.591 €

186.884.512 €

155.308.608 €

7 i
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω επενδύσεων 
στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ

330.879.783 € 25.104.477 €

7 ii

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα 
συστηµάτων µεταφορών (στα οποία περιλαµβάνονται και τα συστήµατα χαµηλού 
θορύβου), συµπεριλαµβανοµένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων µεταφορών, των λιµένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιµενικών υποδοµών, µε σκοπό την προώθηση 
της βιώσιµης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

85.294.118 € 2.953.560 €

ΣΥΝΟΛΟ 852.046.982 € 459.539.546 € 456.021.680 €

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.5 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ 2014-2020

Πίνακας 14 Ανάλυση χρηµατοδοτική συνεισφοράς των επιλεγµένων επενδυτικών προτεραιοτήτων ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠ *
ΤΑΜΕΙΟ 

**
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

5.3.1 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας στον τουρισµό
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
EKT 2 9 v

Εκ των 27.367.228 
€ του ΠΠ 113

8.757.512 €
5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης

ΕΠΑΝΑ∆-
Ε∆ΒΜ

EKT 2 9 v

5.3.3 ∆ηµιουργία Clusters
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
EKT 2 9 v

5.3.4 Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού ΚΟΙΝΣΕΠ
ΕΠΑΝΑ∆-

Ε∆ΒΜ
EKT 2 9 v

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού 

6.3.1 Αξιολόγηση και Μελέτες, Εµπειρογνωµοσύνες ΕΠΑΝΑ∆ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i)
Εκ των 27.416.964 

€
548.339 €

6.3.2 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΠΑΝΑ∆ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i)

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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6. Πλαίσιο διεκδίκησης πόρων
6.5 Ο «χάρτης» χρηµατοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ 2014-2020

Πίνακας 15 Ανάλυση χρηµατοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία Παρέµβασης και Τύπο ∆ράσης του Οδικού Χάρτη

ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 5 & 6 ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠ 
Ο∆ΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ»

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΚΜ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ
Υπολογισμοί με 
βάση τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΣΠΑ

(κλείδα= 
32% για ΑΠ 
5 - 2% για 

ΑΠ 6)

ΑΠ 5 9v
Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής ενσωµάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονοµία ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην απασχόληση

27.367.228 € 8.757.513 € 8.757.513 €

ΑΠ 6
n/a  

(ΕΣ i)
Ενίσχυση των συστηµάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρµογής του ΕΠANA∆ 27.416.964 € 548.339 € 548.339 €

ΣΥΝΟΛΟ 54.784.192 € 9.305.852 € 9.305.852 €

Πλαίσιο διεκδίκησης 
πόρων
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7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών
και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας»

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας

ΚΠ 1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΝΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

1.1.1

Ενίσχυση 
συμπράξεων 
Τουρισμού-
Πολιτισμού-
Δημιουργικών 
Βιομηχανιών για 
την προώθηση  
της Έρευνας και 
Καινοτομίας 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων 
και ερευνητικών μονάδων για ανάπτυξη 
νέας γνώσης, την ενίσχυση και ανάδειξη της 
αριστείας σε τομείς εξειδίκευσης στις περιοχές 
σύγκλισης «τουρισμού-πολιτισμού» και την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές 
υποδομές και υποδομές καινοτομίας 
που συνδέονται με τον τουρισμό και τον 
πολιτισμό. Ενισχύονται επενδύσεις και έργα 
όπως: καινοτόμες εφαρμογές σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους, spinoffs-start-
ups, living labs σε προορισμούς υψηλής 
επισκεψιμότητας, ανάπτυξη και παραγωγή 
λογισμικού ψυχαγωγίας και πολιτισμού, εργαλεία 
ψηφιακού περιεχομένου, ανάπτυξη εμπορικού 
ψυχαγωγικού λογισμικού, κ.α.  

ΒΑΣ ΜΕΣ

ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΦΕΣ 

ΕΠΑΝΕΚ 

(ΕΠ 1 b) 

Σχέδιο Δράσης Άξονα 1
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7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών
και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας»

1.1.2

Ίδρυση νέων 
τουριστικών 
επιχειρήσεων  
ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα 
θεματικά πεδία, 
με υψηλή 
προστιθέμενη 
αξία

Ενισχύεται η αξιοποίηση της γνώσης σε τομείς 
περιφερειακού ενδιαφέροντος βάσει και των 
προτεραιοτήτων της περιφερειακής στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης, όπως ο τουρισμός. Εκτός 
από τους πόρους του ΕΤΠΑ, θα επιδιωχθεί και η 
ενεργοποίηση εργαλείων ιδιωτικών ενισχύσεων 
καθώς και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία 
από το ΕΠΑΝΕΚ, ανάλογα με το στάδιο του 
κύκλου ζωής των καινοτόμων επιχειρήσεων. Ση-
μαντική αναμένεται να είναι και η συνεισφορά 
των EL 108 EL.

Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ προβλέπεται 
η προώθηση της επιχειρηματικότητας, με 
την ίδρυση νέων επιχιερήσεων, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης 
νέων ιδεών, σε μη αξιοποιημένα τουριστικά 
πεδία, εξωστρεφή προσανατολισμό.

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΠ

3a

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΝΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 1

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό
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7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών
και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας»

1.1.3

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών 
ιδεών, 
διερεύνηση 
δυνατοτήτων 
αξιοποίησης 
τους και 
εφαρμογή τους 
μέσω νέων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Ενισχύσεις υφιστάμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων για την μετάβαση σε ένα σύνθετο 
μίγμα προϊόντος με υψηλή προστιθέμενη αξία 
που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, με έμφαση στην 
ποιοτική αναβάθμιση, λαμβάνοντας υπόψη 
και την περιβαλλοντική αειφορία και στην 
προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως 
ιαματικός –τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, 
πολιτιστικός-θρησκευτικός, συνεδριακός, 
θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break), Κλπ.  

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες σε 
συνέργια με τουρισμό. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 

3γ

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a) 

1.1.4

Ενίσχυση 
επενδυτικών 
σχεδίων ΜΜΕ 
του τουριστικού 
κλάδου για την 
βελτίωση της 
αποδοτικότητας 
στη χρήση των 
συντελεστών 
παραγωγής 
στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας και 
φυσικών πόρων 
και στη διάθεση 
υπηρεσιών

Για την μείωση του κόστους παραγωγής 
των τουριστικών μονάδων και για την 
περιβαλλοντικά φιλικότερη αξιοποίηση των 
εισροών, όπως είναι η ενέργεια, το νερό και 
άλλοι πόροι, ενισχύονται νέες επενδύσεις 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ3δ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΝΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 1

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδοµών
και προώθηση τουριστικής επιχειρηµατικότητας»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας

ΚΠ 1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών ΜΜΕ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

1.2.1

Απλοποίηση/ 
αυτοµατοποίηση 
λειτουργικών 
δραστηριοτήτων 
µέσω της 
εισαγωγής ή/
και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ 
στις ΜΜΕ

Υποστήριξη επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
προβούν στην απλοποίηση/ αυτοµατοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων για τη µείωση 
των λειτουργικού κόστους.

Εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης σχέσεων 
µε προµηθευτές/πελάτες. Προώθηση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών (πχ. µε 
προµηθευτές) µέσω αξιοποίησης των 
ευρυζωνικών υποδοµών υψηλών ταχυτήτων. 
Ενίσχυση της διοικητικής πληροφόρησης των 
τουριστικών µονάδων. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3c) 

1.2.2

Πιστοποίηση 
λειτουργιών και 
προϊόντων των 
επιχειρήσεων

Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης για την 
ενίσχυση του αισθήµατος εµπιστοσύνης και 
ασφάλειας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις 
και την αύξηση της αναγνωσιµότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

ΒΑΣ ΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c
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7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδοµών και
προώθηση τουριστικής επιχειρηµατικότητας»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας

ΚΠ 1.3 Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού προϊόντος 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

1.3.1

Υποστήριξη 
τουριστικών 
επιχειρήσεων 
για αναζήτηση 
ευκαιριών σε 
νέες αγορές του 
εξωτερικού

Στήριξη της εξωστρέφειας των τουριστικών 
επιχειρήσεων για τη διείσδυση τους σε νέες 
αγορές ταχέως αναπτυσσοµένων χωρών, µέσω 
παρεµβάσεων όπως: οργάνωση και λειτουργία 
µηχανισµών πληροφόρησης και ενηµέρωσης, 
µελέτες ανάλυσης και ανταγωνισµού, δηµιουργία 
συνεργιών, συµµετοχή σε εκθέσεις, ηµερίδες, 
συνέδρια στις χώρες στόχου κ.α. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ

(3d) 

1.3.2

Βελτίωση 
ικανότητας 
εξυπηρέτησης 
υφιστάµενων 
αγορών

Στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων για την περαιτέρω 
διείσδυση τους σε αγορές που ήδη 
δραστηριοποιούνται.

Ενδεικτικές παρεµβάσεις είναι οι εξής: Παροχή 
επιτόπιων εξειδικευµένων συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη της εξαγωγικής 
ωριµότητας, µελέτες αναδιοργάνωσης και 
ανάπτυξης εξωστρεφούς µοντέλου λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, ανάπτυξη ολοκληρωµένων 
συστηµάτων διαχείρισης των απαιτήσεων 
ποιότητας, ανάπτυξη συστηµάτων επικοινωνίας και 
συνεργασίας µε πελάτες του εξωτερικού, ανάπτυξη 
δικτύων και συνεργασιών.

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ 

(3d) 
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7. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και
προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας»

1.3.3

Αναβάθμιση 
της εικόνας των 
τουριστικών  
προϊόντων στο 
εξωτερικό

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την διασφάλιση 
της ποιότητας και καθιέρωση των ελληνικών 
τουριστικών υπηρεσιών. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι εξής: ανάπτυξη 
«έξυπνης εξειδίκευσης»,  πιστοποίηση και 
σήμανση με υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων 
προτύπων, προώθηση στις διεθνείς αγορές μέσω 
ενεργειών σχεδιασμού (π.χ. ενιαίου ‘concept’, 
premium brands), πραγματοποίηση συνδυαστικών 
δράσεων προβολής διαφορετικών κλάδων στο 
εξωτερικό (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, εστίαση), 
συμμετοχή σε δράσεις προβολής στο εξωτερικό 
(π.χ. αναγνωρισμένες εκθέσεις) κ.α. 

ΒΑΣ ΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ

(3d) 

1.3.4

Συνεργασίες, 
συμπράξεις ή 
/ και ανάπτυξη 
δικτύων 
τουριστικών  
επιχειρήσεων 
που είναι 
ομοειδείς, 
συμπληρωματικές 
ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα 
αξίας

Συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, τα-
ξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς της 
αγοράς για την υλοποίηση από κοινού προγραμ-
μάτων προβολής. Προώθηση της επιχειρηματικής 
συνεργασίας για την επίτευξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας για την αντιμετώπιση του 
κατακερματισμού της προσφοράς. Ανάπτυξη συ-
νεργασιών μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων άλλων τομέων που άμεσα συνει-
σφέρουν στην τουριστική δραστηριότητα για τη 
δημιουργία συνολικής εμπειρίας, και την ενίσχυση 
της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ανάπτυξη Σχημάτων διεπαφής και συνεργασίας 
μεταξύ του τουριστικού τομέα και λοιπών τομέ-
ων/κλάδων της περιφερειακής οικονομίας που 
επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν όπως 
για παράδειγμα: πολιτισμός, υγεία, αγροδιατρο-
φικό σύμπλεγμα, θαλάσσιες και λοιπές μεταφο-
ρές, εστίαση, με στόχο τόσο την ενθάρρυνση 
νέας επιχειρηματικότητας όσο και την αναβάθ-
μιση των βασικών δεικτών ανταγωνιστικότητας. 

ΥΠ ΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ (3δ) 

ΠΕΠ 3δ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα

ΚΠ 2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

2.1.1

Εφαρµογή 
έξυπνων 
συστηµάτων 
για τη βελτίωση 
της αστικής 
κινητικότητας 

Ενισχύσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας 
µε έξυπνα συστήµατα µεταφορών (π.χ. Κέντρο 
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας) - Προώθηση 
διαλειτουργικότητας µεταξύ Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(ΜΜΜ) αλλά και διασύνδεση των ΜΜΜ µε ήπιους 
τρόπους µεταφοράς και υποδοµές της πόλης 
(στάθµευση, πεζόδροµοι, ποδηλατοδρόµοι κλπ). 

Μέσω των παρεµβάσεων αναµένεται βελτίωση 
της αστικής κινητικότητας των επισκεπτών, 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, της 
εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, µε θετικές επιπτώσεις στον 
τουρισµό της πόλης. 

ΥΠ ΜΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 4 e
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2.1.2

Δημιουργία 
υποδομών για 
την ανάπτυξη 
και την επέκταση 
της αστικής 
θαλάσσιας 
συγκοινωνίας 
στον Θερμαϊκό 
κόλπο

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Αστικής Πολυτροπικής 
Κινητικότητας, η ενίσχυση εναλλακτικών 
μεταφορικών συστημάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση 
του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων αστικών 
κέντρων που μπορεί να έχουν αντίστοιχα ζητήματα. 
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την αξιοποίηση 
- ανάπτυξη της θαλάσσιας συγκοινωνίας στο 
Θερμαϊκό, ως ένα μέσο που θα εκτρέψει σημαντικό 
μέρος των οδικών μετακινήσεων μεταξύ του 
κέντρου της πόλης με τα ανατολικά προάστια, 
προς μια μορφή μετακίνησης χαμηλών εκπομπών 
ρύπου (θαλάσσια συγκοινωνία), άλλα και θα 
ενισχύσει την χρήση των εναλλακτικών μέσων 
αστικής μετακίνησης (σε συνδυασμό με ποδήλατο). 
Η θαλάσσια συγκοινωνία, κυρίως η σύνδεση του 
λιμανιού Θεσσαλονίκης με την Περαία, τους Νέους 
Επιβάτες, την Αγία Τριάδα και τη Νέα Μηχανιώνα, 
θα δώσει διέξοδο στα συγκοινωνιακά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, 
λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου, και θα 
βοηθούσε στην τουριστική ανάπτυξη. Η σύνδεση 
θα μπορούσε να επεκταθεί προς τη Χαλκιδική 
και την Πιερία, βελτιώνοντας τις συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης με τις όμορες περιοχές και 
ενισχύοντας τις τουριστικές συνδέσεις. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 2
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα»

2.1.3

Δράσεις 
ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων των 
αστικών κέντρων 
περί πολυτροπικής 
αστικής 
κινητικότητας

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή των 
Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας – με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών CO2 – μπορεί να παίξουν 
δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των 
πολιτών των αστικών κέντρων, σχετικά με τη 
χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως 
π.χ. το

λεωφορείο, το ποδήλατο, το περπάτημα, ώστε να 
μειωθεί η συχνότητα χρήσης ΙΧ και να αμβλυνθεί 
το πρόβλημα της στάθμευσης. Οι εν λόγω 
παρεμβάσεις θα είχαν θετικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής, στην εικόνα και ελκυστικότητας 
της Θεσσαλονίκης. 

ΥΠ ΒΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΕΠ 

2.1.4

Προώθηση 
– προαγωγή
της αστικής 
αναζωογόνησης 
και της βιώσιμης 
αστικής 
κινητικότητας 
μέσω 
παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα (λ.χ. 
στο πλαίσιο 
«Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης 
Αστικής 
Παρέμβασης» - 
ΣΟΑΠ)

Μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων αστικών 
παρεμβάσεων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
ολόκληρες περιοχές σε αστικά κέντρα και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με τουριστικό προσανατολισμό. 
Σε κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική, πολεοδομική 
και αρχιτεκτονική αναβάθμιση αστικών περιοχών θα 
είχε θετικές επιπτώσεις στην εικόνα και ελκυστικότητα 
της πόλης. 

ΥΠ ΜΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 2

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα»

2.1.5

Εφαρμογή 
πολεοδομικού 
και αστικού 
σχεδιασμού για 
την ανάπτυξη 
βιώσιμων και 
«έξυπνων 
Πόλεων» (Smart 
Cities)

Η εφαρμογή στην οργάνωση και λειτουργία της 
πόλης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών για τη δημιουργία μιας «έξυπνης 
πόλης» θα διευκόλυνε την ροή και διαχείριση των 
επισκεπτών, παρέχοντας τους γρήγορη και φθηνή 
πληροφόρηση για του τουριστικό προϊόν της πόλης 
και τους σημαντικούς προορισμούς. 

ΥΠ ΜΑΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.1.6

Επενδύσεις 
στη διαχείριση 
επισκεπτών σε 
τουριστικούς 
προορισμούς 

Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις διαχείρισης 
επισκεπτών σε ιστορικά ή/και οικονομικά ή/
και πολιτιστικά κέντρα πόλεων που εμφανίζουν 
αυξανόμενες τάσεις επισκεψιμότητας και συνδυάζουν 
τουριστικές και πολιτιστικές λειτουργίες.

ΥΠ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.1.7

Ενίσχυση των 
«Αστικών 
Στρατηγικών 
Εταιρικών 
Συνεργασιών» 
(Urban Strategic 
Partnerships)

Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ πόλεων στο πεδίο 
του τουρισμού για ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών,. Αλλά και για την από κοινού προβολή και 
συνεργασία στη διαχείριση επισκεπτών, στη διεκδίκηση 
μεγάλων γεγονότων κ.α. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 2
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα

ΚΠ 2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

2.2.1

Ολοκλήρωση 
οδικών 
συνδέσεων 
∆Ε∆-Μ

Μέσω της ολοκλήρωσης των οδικών δικτύων 
∆Ε∆-Μ (π.χ. ΠΑΘΕ, κάθετοι άξονες Εγνατίας), 
η Π.Κ.Μ. θα αξιοποιήσει την κεντροβαρή της 
θέση στο χώρο της νοτιανατολικής Ευρώπης, θα 
συνδεθεί καλύτερα µε τις χώρες της ΕΕ και θα 
ενισχύσει την εξωστρέφεια της Περιφερειακής 
Οικονοµίας και την προσπελασιµότητά της. 
Έτσι, αναµένεται να συνεχιστούν και 
ολοκληρωθούν οι βασικές µεταφορικές 
υποδοµές της Π.Κ.Μ. που εντάσσονται στα ∆Ε∆-Μ 
και στις υπερ-περιφερειακές υποδοµές και διευ-
κολύνουν την κινητικότητα από
και προς την Π.Κ.Μ. Η αύξηση της κινητικότητας 
θα βοηθήσει στην αύξηση των τουριστικών ροών. 

ΥΠ ΜΑΚ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 

ΠΕΠ 7 a
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2.2.2

Αναβάθμιση 
διεθνών 
σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, 
καθώς και της 
σιδηροδρομικής 
σύνδεσης 
του λιμένα 
Θεσσαλονίκης με 
το οδικό δίκτυο

Προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης 
μονής σιδηροδρομικής γραμμής και εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνησης στο διασυνοριακό άξονα 
Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας που συνδέει 
σιδηροδρομικά την χώρα με τη Βουλγαρία και 
στη συνέχεια με τη Ρουμανία και τις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης και εντάσσεται στο Έργο 
Βασικού Δικτύου ‘Πολυτροπικός Διάδρομος 
Μεταφορών Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου - 
Orient/East- Med Corridor’.  Επίσης, σημαντικό 
έργο είναι και αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμένα 
Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο 
(ΠΑΘΕ/Π) και τη γραμμή Θεσσαλονίκη - 
Προμαχώνας.

ΥΠ ΜΑΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΟΣΕ 
ΤΟΜΕΑΚΟ 7 i

2.2.3

Αναβάθμιση 
υποδομών 
αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης

Η αναβάθμιση του αερολιμένα θα συμβάλλει, 
μεταξύ άλλων, στην εξυπηρέτηση και διαχείριση 
των τουριστικών αφίξεων/ αναχωρήσεων και 
σύνδεση με home-porting λιμένα κρουαζιέρας.  
Αναμφισβήτητα, αυτό θα έδινε ώθηση στον του-
ρισμό κρουαζιέρας και ειδικά στην ανάπτυξη του 
Home porting, αξιοποιώντας και τις νέες οδικές 
και σιδηροδρομικές συνδέσεις με τις βαλκανικές 
χώρες. 

ΒΑΣ ΜΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

(Π.Χ. ΥΠΑ, ΟΛΘ, 
ΔΗΜΟΣ)

ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

Σχέδιο Δράσης Άξονα 2
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα

ΚΠ 2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

2.3.1

Βελτίωση ή 
κατασκευή 
περιφερειακών 
συνδέσεων µε τα 
∆Ε∆-Μ

Αναµένονται θετικά αποτελέσµατα όπως είναι η 
επέκταση και βελτίωση των περιφερειακών οδών, 
η διασύνδεσή τους µε τα ∆Ε∆-Μ και τελικά η 
µείωση του χρόνου των µετακινήσεων µε παράλ-
ληλη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αξιο- 
ποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα έξυπνα 
συστήµατα µεταφορών. Θετικές αναµένονται να 
είναι οι επιδράσεις στην προσπε- λασιµότητα των 
επισκεπτών από τις όµορες χώρες, αλλά και η 
µεγαλύτερη συνοχή της περιφερειακής τουριστι- 
κής αγοράς. 

ΥΠ ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 7b

2.3.2

Βελτίωση ή 
επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών 
µεταφορικών 
δικτύων

Μέσω της βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών 
συνδέσεων αναµένεται µείωση του χρόνου 
µετακινήσεων και αξιοποίηση των τουριστικών 
διαδροµών εντός της ΠΚΜ. 

ΥΠ ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 7b

2.3.3
Αναβάθµιση 
τοπικού οδικού 
δικτύου 

Αναµένονται µείωση του χρόνου µετακινήσεων 
και µεγαλύτερη ασφάλεια στις µετακινήσεις, 
καθώς και ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών 
προορισµών.  Βελτίωση της προσπελασιµότητας 
και ανάδειξη νέων προορισµών. 

ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΑΑ- 

ολοκληρωµένα 
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα

ΚΠ 2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

2.4.1

Επέκταση και 
αναβάθµιση 
υφιστάµενων 
δοµών και 
υποδοµών υγείας

Η βελτίωση των υφιστάµενων µονάδων υγείας 
της ΠΚΜ θα συνέβαλε και στην εξυπηρέτηση του 
µεγάλου όγκου των επισκεπτών και θα βελτίωνε 
την ελκυστικότητα της περιοχής., Επίσης, θα 
µπορούσε να ενισχύσει τον τουρισµό υγείας. 

ΥΠ ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 9 a

2.4.2

Ενίσχυση 
των µικρών 
αποκεντρωµένων 
µονάδων 
πρωτοβάθµιας 
υγείας 

Η ενδυνάµωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές, 
παράκτιες και ορεινές τουριστικές περιοχές της 
ΠΚΜ, η αναδιοργάνωση των µονάδων υγείας του 
ΠΕ∆Υ (πρώην µονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) 
και ο συντονισµός της παροχής υπηρεσιών υγείας 
µεταξύ της πρωτοβάθµιας και της νοσοκοµειακής 
φροντίδας υγείας, θα βελτίωνε την ελκυστικότητα 
των προορισµών και θα εξυπηρετούσε καλύτερα 
τους επισκέπτες. 

ΥΠ ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΠΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 9
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8. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τοµέα»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 2 Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα

ΚΠ 2.5 Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

2.5.1

∆ράσεις 
κατασκευής 
Μετρό σε αστικές 
περιοχές, όπως 
η κατασκευή της 
βασικής γραµµής 
Μετρό στη 
Θεσσαλονίκη και 
η επέκτασή της 
προς Καλαµαριά, 
για εξασφάλιση 
ενός µέσου 
καθαρών αστικών 
συγκοινωνιών 
υψηλής ποιότητας.

Η Ολοκλήρωση και εν συνεχεία επέκταση 
του Μετρό της Θεσσαλονίκης θα βελτίωνε το 
αστικό περιβάλλον, θα µείωνε το χρόνο των 
µετακινήσεων και θα αναβάθµιζε την εικόνα της 
πόλης, µε ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στην ροή 
επισκεπτών. 

ΒΑΣ ΜΑΚ ΑΤΤΡΟ ΚΟ 

2.5.2

∆ηµιουργία 
προαστιακού 
σιδηροδρόµου 
στη Θεσσαλονίκη 

∆ράση ανακαίνισης/ επαναχρησιµοποίησης 
υφιστάµενου τµήµατος µη ενεργού 
σιδηροδροµικού δικτυού του ΟΣΕ, για την 
προαστιακή σιδηροδροµική σύνδεση περιοχών 
της ∆υτικής Θεσσαλονίκης (Σίνδος, Κορδελιό, 
Εύοσµος, Σταυρούπολη, Αµπελόκηποι, Μενεµένη) 
µε το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης). Μέσω της δρά-
σης θα βελτιώνονταν το αστικό περιβάλλον κα-
θώς και η διαχείριση των ροών των επισκεπτών. 

ΥΠ ΜΑΚ ΕΡΓΟΣΕ ΤΟΜΕΑΚΟ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού

ΚΠ 3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

3.1.1

Αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µε 
διεθνή εµβέλεια 

Η δράση περιλαµβάνει επεµβάσεις στα 
µνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς (π.χ. µνηµεία UNESCO όπως ο 
Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών, τα µνηµεία 
της Θεσσαλονίκης, το Άγιο Όρος κ.α.).

ΒΑΣ ΜΑΚ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6 c

3.1.2

Ανάδειξη και 
ενίσχυση νέων 
τουριστικών 
προορισµών 

Επεµβάσεις σε αναδυόµενους νέους πόλους 
τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. Όλυµπος, 
Βέροια,  Έδεσσα, Πέλλα κ.α.).

ΒΑΣ ΜΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΠ 6c
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3.1.3

Βελτίωση 
τουριστικού 
προϊόντος για 
ενίσχυση των 
νέων αγορών 

Επεμβάσεις σε προορισμούς που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών 
προερχόμενων από τις νέες τουριστικές 
αγορές (βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, 
θρησκευτικά μνημεία, μνημεία της οθωμανικής 
περιόδου, εβραϊκά μνημεία, εμπορική αγορά).

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

3.1.4
Οριζόντια 
δικτύωση 
προορισμών 

Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 
κατά μήκος των οδικών και θαλάσσιων δρόμων 
(μεγάλοι οδικοί άξονες όπως η Εγνατία 
Οδός και η Π.Α.Θ.Ε., θαλάσσιες διαδρομές 
κρουαζιερόπλοιων, κλπ) με την προοπτική της 
λειτουργικής τους δικτύωσης.

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

3.1.5

Τουριστική 
αξιοποίηση 
μνημείων 
ορεινών όγκων 

Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων 
στους ορεινούς όγκους, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η άρση της 
απομόνωσής τους. 

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

3.1.6

Βελτίωση και 
επέκταση 
μουσειακών 
υποδομών

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση ή επέκταση 
των μουσειακών υποδομών της ΠΜΚ και στη 
δημιουργία δικτύου μεταξύ αυτών, τόσο για τη 
διαχείριση επισκεπτών, όσο και για την προβολή 
τους. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

3.1.7

Δημιουργία 
οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και 
δικτύων

Μέσω της δράσης αυτής αναμένεται αξιοποίηση 
του πλούσιου οικοπολιτιστικού αποθέματος της 
ΠΚΜ. 

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

3.1.8

Αειφορική 
διαχείριση 
καθιερωμένων 
προορισμών 

Επεμβάσεις στα μνημεία που αποτελούν 
καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, 
προκειμένου να συνεχίσουν να αποτελούν 
πόλους προσέλκυσης του τουριστικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. Αρχαία Όλυνθος, Δίον, 
Άγιο Όρος, Σπήλαιο Πετραλώνων κλπ). 

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΕΠ 6c

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ
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9. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων
για την προώθηση νέων µορφών τουρισµού»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού

ΚΠ 3.2 Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

3.2.1

Αξιοποίηση 
περιοχών 

NATURA 

Ενίσχυση των πράσινων υποδοµών 
για την αναβάθµιση των οικολογικών 
διαδρόµων και την βελτίωση της 
συνδεσιµότητας - συνεκτικότητας του 
δικτύου των περιοχών ΝATURA 2000. 
Αειφορική διαχείριση επισκεπτών. 

ΥΠ ΜΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΚΟ 
6d

3.2.2

Επεµβάσεις 
για την 
αναµόρφωση 
-αναβάθµιση 
του τοπίου 
(καθαρισµός - 
εµπλουτισµός)

∆ιατήρηση και ανάδειξη των τοπίων ως 
πολιτιστικών αγαθών. Συνεχής φροντίδα 
και καθαρισµός για την αισθητική 
αναβάθµισή τους. 

ΥΠ ΒΡΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

6d 
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ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού

ΚΠ 3.3 Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

3.3.1

Προώθηση σχεδίων 
αναπλάσεων, 
ανάκτησης και 
αξιοποίησης ελευθέρων 
χώρων σε αστικές 
περιοχές

Αναµένεται βελτίωση της εικόνας και 
ελκυστικότητας των πόλεων και του 
αστικού τουρισµού.  Ευκαιρίες για 
επενδύσεις στους τοµείς αναψυχής, 
διασκέδασης και εµπορίου. 

ΥΠ ΜΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6 e

3.3.2

Ενίσχυση σχεδίων 
για αποκατάσταση 
ή αξιοποίηση 
εγκαταλελειµµένων 
βιοµηχανικών περιοχών 
εντός των αστικών 
κέντρων

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, 
αλλά και ευκαιρίες για τουριστική και 
πολιτιστική αξιοποίηση των κτιρίων. 
Ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς. 

ΥΠ ΜΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
6 e 
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9. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την
προώθηση νέων µορφών τουρισµού»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού

ΚΠ 3.4 Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικού τουριστικού προϊόντος 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

3.4.1

∆ιατήρηση, 
αποκατάσταση 
και αναβάθµιση 
πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου

Η διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής 
πολιτιστικής παράδοσης και των 
χαρακτηριστικών συνιστά σηµαντικό 
τουριστικό πόρο, αυτός καθαυτός, 
αλλά συγχρόνως εµπλουτίζει και άλλα 
τουριστικά προϊόντα της περιοχής.  Εδώ 
συµπεριλαµβάνονται δράσεις για ανάδειξη 
τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, 
διατήρηση οικιστικών τοπίων, ανάδειξη 
τοπικών σηµείων ενδιαφέροντος, 
πολιτιστικά δρώµενα, λαογραφικά µουσεία 
κ.α. 

ΥΠ ΜΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ

ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.2
Τοπικές υποδοµές και 
υπηρεσίες 

Έργα δηµιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης 
υποδοµών και υπηρεσιών αναψυχής, 
πολιτισµού και τουρισµού για την αύξηση 
της ελκυστικότητας της περιοχής

ΒΑΣ ΜΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.3

Βελτίωση 
(συµπεριλαµβανοµένης 
της ενεργειακής 
αναβάθµισης), 
αποκατάσταση και 
επέκταση δηµόσιων 
κτηρίων µε σκοπό την 
αξιοποίηση τους για 
τουριστικούς σκοπούς 

Σε πολλές περιοχές του ύπαιθρου χώρου 
υπάρχουν εγκαταλειµµένα δηµόσια κτίρια, 
µε αρχιτεκτονική αξία. Η µετατροπή τους σε 
τουριστικά ή πολιτιστικά κτίρια θα βελτίωνε 
την ελκυστικότητα των τόπων. 

ΥΠ ΜΑΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
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9. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την
προώθηση νέων μορφών τουρισμού»

3.4.4

Ενέργειες προβολής, 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που 
συνδέονται με τον 
πολιτισμό ή / και το 
φυσικό περιβάλλον

Μέσω των ενεργειών αυτών θα 
αναβαθμιζόταν το τοπικό τουριστικό προϊόν, 
θα ενεργοποιείτο αποτελεσματικότερα η 
τοπική κοινωνία στην κατεύθυνση ντου 
τουρισμού και θα εντάσσονταν οι τόποι 
στην τουριστική αλυσίδα. 

ΒΑΣ ΜΑΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.4.5
Βελτίωση της 
περιβαλλοντικής 
αειφορίας των τόπων  

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών 
ή περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία, καθώς 
και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

ΥΠ ΜΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.4.6
Συντήρηση, δημιουργία 
ή επέκταση μονοπατιών 

Ανάδειξη και Προώθηση υφιστάμενων 
ορειβατικών μονοπατιών υψηλής 
περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας 

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.4.7
Αξιοποίηση 
παραδοσιακών 
οικισμών 

Τουριστική προβολή παραδοσιακών 
οικισμών - Σήμανση παραδοσιακών 
οικισμών και δημιουργία τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης (info kiosks)

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ
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9. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την
προώθηση νέων µορφών τουρισµού»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού

ΚΠ 3.5 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (μικρής κλίμακας) στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

3.5.1
Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων

Ενίσχυση των τοπικών τουριστικών 
επενδύσεων για τη βελτίωση του 
τουριστικού προϊόντος µε τη δηµιουργία 
τουριστικών υποδοµών . 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.5.2

Στήριξη της 
δηµιουργίας, 
εκσυγχρονισµού και 
επέκτασης ΜΜΕ

Ενισχύσεις στις τουριστικές ΜΜΕ της 
περιοχής, κίνητρα για τη δηµιουργία 
νέων, καθώς για τον εκσυγχρονισµό ή 
επέκταση των υφιστάµενων. ∆ιεύρυνση 
της τοπικής τουριστικής προσφοράς. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.5.3

Αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας 
των τοπικών αγροτικών 
προϊόντων 

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της 
τοπικής παραδοσιακής παραγωγής και η 
διασύνδεση της µε το τοπικό τουριστικό 
κύκλωµα.

ΥΠ ΜΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.5.4
Ενέργειες συνεργασίας 
και δικτύωσης (Β2Β) 

Ενισχύσεις για δικτύωση µε άλλους 
τουριστικούς προορισµούς αλλά 
και απευθείας µε επιχειρήσεις του 
τουριστικού συστήµατος για την 
προσέλκυση και διαχείριση επισκεπτών. 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.5.5
Προώθηση και προβολή 
του τοπικού τουρισµού 

Υλοποίηση προγράµµατος προβολής 
και προώθησης τοπικών προϊόντων και 
υπηρεσιών  (συµµετοχή σε εκθέσεις, 
διαφηµιστικές καµπάνιες)

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

3.5.6
Βελτίωση υποδοµών 
διαµονής τουριστών 

Ανάπτυξη ξενοδοχειακών µονάδων ήπιας 
δραστηριότητας - ∆ηµιουργία δικτύου 
τουριστικών ξενώνων

ΒΑΣ ΜΕΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
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10. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 4 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο»

Όπως αναφέρεται και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδί-
κευση (RIS3) της Κεντρικής Μακεδονίας, «ο τοµέας τουρισµού χαρακτηρίζεται 
ως τοµέας χαµηλής έντασης τεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τεχνολογι-
κά πεδία µε µεγάλη εφαρµογή σε επιχειρήσεις των κλάδων που σχετίζονται µε 
τον τουριστικό τοµέα, µε κυριότερο εξ αυτών τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μικρότερη ή µεγαλύτερη διείσδυση έχουν επιτύχει 
εφαρµογές προσέλκυσης και διαχείρισης πελατών, διαχείρισης και προώθη-
σης τουριστικού/ πολιτιστικού περιεχοµένου, περιβαλλοντικής και ενεργεια-
κής διαχείρισης τουριστικών προορισµών και καταλυµάτων, κ.ά».

Υπό το πρίσµα του συµπληρωµατικού-υποστηρικτικού χαρακτήρα των ΤΠΕ 
στην ανάπτυξη του τουρισµού, οι βασικές επιδιώξεις προς την κατεύθυνση της 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων και εφαρµογών της τεχνολογικής καινοτοµίας 
και της πληροφορικής, συνοψίζονται και ορίζονται ως Κατηγορίες Παρέμβα-
σης («Κ.Π.») στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης δράσεων τουρισµού 
για την ΠΚΜ, και αφορούν:

• ΚΠ 4.1 «Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης και ενεργοποίησης
των πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ»

• ΚΠ 4.2 «Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της
επικοινωνιακής πολιτικής»

• ΚΠ 4.3 «Οριζόντιες Τεχνολογίες ενίσχυσης και προβολής του τουριστικού
προϊόντος και νέων μορφών τουρισμού»

• ΚΠ 4.4 «Εμπέδωση δικτύου συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών
καινοτομιών»
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο

ΚΠ 4.1 Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών πόρων της ΠΚΜ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

4.1.1

Αξιοποίηση ΤΠΕ 
για τη βελτίωση της 
οργάνωσης των 
επιχειρήσεων 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων του τουρισµού-πολιτισµού 
για την εισαγωγή διεργασιών, 
οργανωτικών ή προωθητικών καινοτοµιών, 
υποστηριζόµενων από τις ΤΠΕ.

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b

4.1.2
Ολοκληρωµένες 
εφαρµογές ΤΠΕ 

Ενίσχυση επενδύσεων για 
ολοκληρωµένες εφαρµογές 
πληροφόρησης και επικοινωνιών από 
τουριστικές επιχειρήσεις της ΠΚΜ. 

ΥΠ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 

4.1.3
Αξιοποίηση ΤΠΕ για 
προβολή 

Οριζόντιες τεχνολογικές εφαρµογές 
ενίσχυσης και προβολής του τουριστικού 
προϊόντος και νέων µορφών τουρισµού 
(DMO – εφαρµογές διαχείρισης 
προορισµού)

ΒΑΣ ΒΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
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10. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 4 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο»

ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο

ΚΠ 4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

4.2.1
Ψηφιοποίηση 
πολιτιστικών 
αγαθών 

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχοµένου 
µε σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια 
σε δράσεις ολοκληρωµένης τουριστικής 
προβολής.

ΥΠ ΒΡΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΕΠ 2c 

4.2.2
Ανάπτυξη 
συστηµάτων ΤΠΕ 
για τουρισµό 

Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εφαρµογών 
ΤΠΕ για την ανάπτυξη, διαχείριση, 
προσέλκυση, οργάνωση και προβολή 
δραστηριοτήτων σε επιµέρους 
τουριστικούς-πολιτιστικούς προορισµούς 
της Κεντρικής Μακεδονίας

ΒΑΣ ΒΡΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΑΝΕΚ 2b 

4.2.3
Ανοιχτή πρόσβαση 
στο Internet

Υποστήριξη της αφοµοίωσης των ΤΠΕ 
από τους πολίτες και τους επισκέπτες 
µέσω παροχής ανοιχτής πρόσβασης 
στο Internet σε ιστορικά και εµπορικά 
κέντρα και τερµατικούς σταθµούς, µέσω 
πολιτικών «Co-design» των εφαρµογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις 
διοικητικές διαδικασίες που έχουν 
ευρεία απήχηση και εφαρµογή (επισκέ-
πτες, ΑΜΕΑ, σχέσεις µε τοπικές υπηρε-
σίες κ.λπ.)

ΥΠ ΒΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 2b 
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ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο

ΚΠ 4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

4.3.1
Ενδοεπιχειρησιακές 
εφαρµογές ΤΠΕ 

Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
(νέων ή υφιστάµενων) για την 
παραγωγή, προµήθεια και τη χρήση 
ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών 
λύσεων (υποστήριξη των Επιχειρήσεων 
για την ενίσχυση της βιωσιµότητάς τους, 
µε την χρήση των ΤΠΕ)

ΥΠ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 

4.3.2
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
για διαχείριση 
επισκεπτών 

Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εφαρµογών 
ΤΠΕ για τη διαχείριση των ροών 
επισκεπτών σε περιοχές υψηλής 
επισκεψιµότητας ή ροής τουριστών

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΠ 2b 
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ΚΩ∆. ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο

ΚΠ 4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑ-
ΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

4.4.1
Τεχνολογικές λύσεις 
µέσω ΤΠΕ στον 
τουρισµό 

Υποστήριξη της παραγωγής 
τεχνολογικών λύσεων για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, µε την αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής 
λογισµικού ανοιχτού κώδικα από 
νέες επιχειρήσεις και συνεργατικά 
σχήµατα, που αποσκοπούν στην 
κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών της 
τουριστικής περιφερειακής οικονοµίας.

ΥΠ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c 

4.4.2
Νέα επιχειρηµατικά 
µοντέλα στον 
τουρισµό 

Ανάπτυξη και διάδοση νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων και 
υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, είτε 
B2C (υπηρεσίες για τους καταναλωτές) 
ή B2B (business υπηρεσίες προς 
τουριστικές επιχειρήσεις και νέους 
τουριστικές επιχειρηµατίες)

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c 
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11. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 5 «Στήριξη απασχολησιµότητας στον τουρισµό και
ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναµικού»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού

ΚΠ 5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

5.1.1
Επιχειρηµατική 
ενεργοποίηση 
στον τουρισµό 

Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και 
παροχή συµβουλών ίδρυσης µικρών 
επιχειρήσεων, για την υλοποίηση 
καινοτόµων ιδεών στον τοµέα του 
τουρισµού

ΥΠ ΒΡΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

 ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8iii

5.1.2
Επιχειρηµατική 
εκπαίδευση στον 
τουρισµό 

Προγράµµατα εκπαίδευσης στην 
επιχειρηµατικότητα (π.χ. οργάνωση 
και διοίκηση, εκπόνηση Business plan, 
µάρκετινγκ, χρηµατοδότηση, οικονοµική 
επιχειρηµατικότητα)

ΥΠ ΒΡΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙΠΕΠ 8iii
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11. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 5 «Στήριξη απασχολησιµότητας στον τουρισµό και
ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναµικού»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού

ΚΠ 5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

5.2.1
Συµβουλευτική 
στήριξη ΜΜΕ 
στον τουρισµό 

Παροχή συµβουλών σε ΜΜΕ από οµάδες 
ειδικών συµβούλων επιχειρήσεων σε 
θέµατα όπως διαχείριση καινοτοµίας 
και τεχνολογίας, διεθνοποίησης, 
συνεργασίας και δικτύωσης, 
χρηµατοδότησης, µάρκετινγκ, κ.α.

ΥΠ ΒΡΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8 v 

5.2.2

Βελτίωση 
ανθρώπινου 
δυναµικού στον 
τουρισµό 

Κατάρτιση και εκπαίδευση των 
εργαζοµένων των ΜΜΕ στις νέες 
τεχνολογίες και στις ΤΠΕ

ΥΠ ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v 

5.2.3
Πιστοποίηση 
δεξιοτήτων στον 
τουρισµό 

Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και επαγγελµατικών προσόντων 
εργαζοµένων βάσει αναγνωρισµένων 
προτύπων

ΒΑΣ ΒΡΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v

5.2.4
Ενισχύσεις για 
προσαρµογή στις 
αλλαγές 

Ενηµέρωση/εκπαίδευση των 
επιχειρηµατιών για τις αναγκαίες 
διορθωτικές και τεχνολογικές 
προσαρµογές

ΥΠ ΒΡΑ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v
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11. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 5 «Στήριξη απασχολησιµότητας στον τουρισµό και
ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναµικού»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού

ΚΠ 5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

5.3.1

Ανάπτυξη της 
κοινωνικής 
οικονοµίας στον 
τουρισµό 

Ενηµέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη 
για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονοµίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στον τουρισµό/ µεταφορά 
καλών πρακτικών

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, 

ΟΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑ∆ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v

5.3.2
Προώθηση της 
δικτύωσης 

∆ράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονοµίας στον τουρισµό 
– δηµιουργία οριζόντιων και κάθετων
δικτυώσεων 

ΥΠ ΒΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, 

ΟΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ

ΕΠΑΝΑ∆ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v

5.3.3
∆ηµιουργία Clus-
ters 

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόµων 
συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Οικονοµίας (clusters) στον τουρισµό

ΒΑΣ ΒΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, 

ΟΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ

ΕΠΑΝΑ∆ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v

5.3.4

Αναβάθµιση 
ανθρώπινου 
δυναµικού 
ΚΟΙΝΣΕΠ 

Ενίσχυση της κατάρτιση στελεχών 
κοινωνικών επιχειρήσεων στον τουρισµό

ΒΑΣ ΒΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΟΙ (ΣΕΤΕ),  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ

ΕΠΑΝΑ∆ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v
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12. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6
«Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής Οδικού Χάρτη»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

ΚΠ 6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

6.1.1
Μελέτες, 
Εµπειρογνωµοσύνες

Μελέτες και Εµπειρογνωµοσύνες 
περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα  

ΒΑΣ ΒΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΕΠ ΚΜ

6.1.2
Πληροφόρηση και 
∆ηµοσιότητα

Ενέργειες δηµοσιότητας και 
πληροφόρησης σε επίπεδο περιφερειακό 

ΒΑΣ ΜΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΕΠ ΚΜ
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12. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6
«Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής Οδικού Χάρτη»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

ΚΠ 6.2 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και προβολής

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

6.2.1
Μελέτες, 
εµπειρογνωµοσύνες 
και υπηρεσίες 

Αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών 
Σχεδίων ∆ράσης και οδηγών εφαρµογής, 
σε ενέργειες προπαρασκευής, 
ωρίµανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, 
βελτιστοποίησης της εφαρµογής, 
αξιολόγησης, αποτίµησης των 
παρεµβάσεων, έρευνες και στατιστικά 
στοιχεία και ιδίως νέα θέµατα που 
προκύπτουν στην προγραµµατική περίοδο 
2014-2020

ΥΠ ΒΡΑ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

6.2.2

Υποστήριξη 
µηχανισµού 
παρακολούθησης 
και εφαρµογής της 
Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών 
και εµπειρογνωµοσυνών, υποστήριξη 
δοµών και διαδικασιών, τεχνολογικές 
πλατφόρµες, τοµεακά συµβούλια, 
δράσεις ενηµέρωσης για την 
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων 
Ε&ΤΑ, δράσεις υποστήριξης ενεργειών 
δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, 
δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε 
τοµείς προτεραιότητας µέσω ενηµέρωσης 
και επιδεικτικών προγραµµάτων, 
εκπαίδευση στελεχών κλπ

ΥΠ ΒΡΑ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ
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6.2.3

Υποστήριξη 
δικαιούχων – 
διασφάλιση 
επάρκειας 

Παρεµβάσεις για την εστιασµένη 
υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση 
της διοικητικής τους ικανότητας, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες υλοποίησης των έργων που 
αναλαµβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, 
µπορούν επίσης να υλοποιούνται 
µεµονωµένες παρεµβάσεις για την 
διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση ης 
διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

ΥΠ ΒΡΑ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

6.2.4

Ενέργειες 
πληροφόρησης, 
προβολής και 
δηµοσιότητας 

Περιλαµβάνει ενέργειες δηµοσιότητας των 
επιµέρους παρεµβάσεων του ΕΤΠΑ που 
απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόµενους 
φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές 
δηµόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονοµικοί 
εταίροι, επαγγελµατικές οργανώσεις, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις 
ΑµεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώµη.

ΥΠ ΜΕΣ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

6.2.5

Ενέργειες 
ενηµέρωσης 
των δυνητικών 
δικαιούχων και της 
κοινής γνώµης 

Αφορά ενέργειες ενηµέρωσης σχετικά 
µε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και 
υλοποίησης των παρεµβάσεων, τη 
δυνατότητα πρόσβασης και συµµετοχής σε 
αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση 
της εταιρικής σχέσης κλπ.

ΥΠ ΜΕΣ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

6.2.6

Εξειδίκευση 
και εφαρµογή 
Στρατηγικών 
Επικοινωνίας και 
Επικοινωνιακών 
Σχεδίων ∆ράσης

Σκοπό έχει τη δηµοσιοποίηση στους 
πολίτες της χώρας και της ΕΕ του 
ρόλου και των επιτευγµάτων ή/και των 
επιµέρους παρεµβάσεών του, στην 
Ελληνική οικονοµία και κοινωνία.

ΥΠ ΜΕΣ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

6.2.7
Ενέργειες διάχυσης 
καλών πρακτικών.

Μελέτες και δράσεις εντοπισµού και 
προβολής καλών πρακτικών – ανάδειξη 
καλών πρακτικών στον τουρισµό και 
σύνδεση µε ποιοτικό τουριστικό προϊόν 

ΥΠ ΜΕΣ
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΣΕΤΕ, ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΑΝΕΚ

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ
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12. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6
«Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής Οδικού Χάρτη»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

ΚΠ 6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

6.3.1
Αξιολόγηση 
και Μελέτες, 
Εµπειρογνωµοσύνες 

Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες για 
εξειδίκευση δράσεων ανθρώπινου 
δυναµικού

ΥΠ. ΒΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΕΠΙΜΕΗΤΗΡΙΑ
ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ

6.3.2
Ενέργειες 
Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας

Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας δράσεων ανθρώπινου 
δυναµικού

ΥΠ. ΒΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ ΕΠΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ
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12. Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6
«Πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής Οδικού Χάρτη»

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη

ΚΠ 6.4
Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ενσωμάτωση της διάστασης του τουρισμού στις υπό εκπόνηση 
στρατηγικές CLLD

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΒΑΣ.=ΒΑΣΙΚΗ
ΥΠ.=ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

XΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣMΗ
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠ)

ΚΩΔ. 
ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ

6.4.1
Ενέργειες 
κατάρτισης 

Αφορά τοπικούς φορείς (µέλη ή διοίκηση 
δηµοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών 
φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές 
κοινωνίες) προκειµένου να ενηµερωθούν 
και καταρτισθούν για τη διαδικασία 
επίτευξης τοπικής εταιρικής σχέσης και 
µεθοδολογίας υλοποίησης Στρατηγικής 
CLLD που θα εφαρµοστεί  

ΒΑΣ ΒΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΟΤ∆), 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΑ 2014-2020

6.4.2

∆ράσεις/ ενέργειες 
προετοιµασίας 
και εδραίωσης 
διαβούλευσης 

Ενέργειες που συνδέονται µε την 
εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής 
όπως η διαβούλευση µε  τους τοπικούς 
δρώντες, συµπεριλαµβανοµένων 
µελετών της οικείας περιοχής, 
σχετικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέλη

ΒΑΣ ΒΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΟΤ∆), 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΑ 2014-2020

6.4.3
∆ράσεις/ ενέργειες 
υποστήριξης για 
µικρά πιλοτικά έργα 

Εκπόνηση πιλοτικών µελετών – ερευνών 
(άυλες ενέργειες όπως µελέτες και 
υποστήριξη εφαρµογής) που δρουν 
συνδυαστικά ή / και προσθετικά µε το 
σχεδιαζόµενο τοπικό πρόγραµµα

ΥΠ ΒΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΟΤ∆), 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΑ 2014-2020
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.1  Τουριστικό προϊόν Χαλκιδικής  

Στα πλαίσια µιας πιο ολοκληρωµένης και προσαρµοσµένης στις ευκαιρίες αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του χώ-
ρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν σχεδιαστεί µέσα από ειδική µελέτη

(Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Κεντρικής Μακεδονίας), διακριτά και δυναµικά τουριστικά προϊόντα για κάθε Περιφερειακή ενότητα, τα οποία 
στοχεύουν στη συνδυαστική ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας στο διεθνές αλλά και εθνικό τουριστικό περιβάλλον. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί για τα τουριστικά προϊόντα ανά Περιφερειακή Ενότητα, επισημαίνεται ότι η χρηματοδοτική ανάλυση και κατανομή της χρημα-
τοδοτικής βαρύτητας κάθε δράσης, δύναται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους εμπλεκομένους 
φορείς στο πλαίσιο του δημοκρατικού και συμμετοχικού προγραμματισμού που προτείνεται να ακολουθηθεί. Επίσης, η επιμέρους κατανομή του προϋπολο-
γισμού αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης και  συνεργασίας με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

13.1  Τουριστικό προϊόν Χαλκιδικής  

Ως βασική επιδίωξη για τον προορισµό Χαλκιδική  αποτελεί η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι ειδικοί στόχοι, που τίθενται στο πλαίσιο µιας πολύ-
επίπεδης στρατηγικής είναι:
· Η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων στο αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης
· Η αναβάθµιση  του ξενοδοχειακού προϊόντος
·
·

Η ολοκληρωµένη εµπορική πολιτική

Ο σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής στρατηγικής και καµπάνιας
Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος

Ο συνδυασµός Θεσσαλονίκης ως «citybreak» προορισµού µαζί µε την Χαλκιδική

Eνσωµάτωση της ‘πράσινης’ διάστασης (ecotourism/ green concept) στο τουριστικό προϊόν και στην προβολή

·
·

Στον παρακάτω πίνακα συσχετίζονται οι παραπάνω στόχοι µε τους άξονες προτεραιότητες και τις κατηγορίες παρέµβασης του Οδικού Χάρτη.

·

Τουριστικό προϊόν 
Χαλκιδικής
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.1  Τουριστικό προϊόν Χαλκιδικής  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών 

υποδομών και 
προώθηση τουριστικής 

επιχειρηματικότητας

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος 

για τη στήριξη του 
τουριστικού τομέα

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων 
μορφών τουρισμού

Αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στον 

τουριστικό κλάδο

Στήριξη 
απασχολησιμότητας 

στον τουρισμό 
και ενίσχυση του  

ανθρώπινου δυναμικού

Ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων στο 
αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης

▼

Αναβάθµιση του ξενοδοχειακού προϊόντος ▼ ▼ ▼ ▼
Ολοκληρωµένη εµπορική πολιτική ▼ ▼ ▼
Συνδυασµός Θεσσαλονίκης ως «citybreak» 
προορισµού µαζί µε την Χαλκιδική

▼ ▼ ▼

Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος 
(ήλιος και θάλασσα) µε στοιχεία από τις άλλες 
κατηγορίες τουρισµού

▼ ▼ ▼

Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας

▼ ▼ ▼

The Green Concept ▼ ▼ ▼

Τουριστικό προϊόν 
Χαλκιδικής
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.1  Τουριστικό προϊόν Χαλκιδικής  

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

Project: Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

1

∆ράσεις 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.

3 3.1 3.1.3 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

2 ∆ηµιουργία έργων υποδοµής όπως Golf και µαρίνες 1 1.1 1.1.3
ΠΕΠ 3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 
3a)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

3

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

1, 3 και 
6

1.3, 3.1 
και 6.1

1.3.4, 
3.1.4 
και 
6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ και 6c

∆ΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

● ● ●

4

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

1 1.1 1.1.2
ΠΕΠ 
3a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ●

5
Εποχική τιµολόγηση: προσφορές κατά τις χαµηλές 
περιόδους µε σκοπό τόσο την αύξηση της 
επισκεψιµότητας όσο και την διάρκεια διαµονής.

6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ ● ● ● ● ● ● ●

6 Προσφορές σε οµαδικές κρατήσεις. 6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ ● ● ●

7 Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων και φεστιβάλ τις 
περιόδους χαµηλής κίνησης

1 και 3
1.3 και 

3.5

1.3.3 
και 

3.5.5

ΕΠΑΝΕΚ (3d),     
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ●

8
Ανάπτυξη θεµατικών προσφορών κατά τη χαµηλή 
περίοδο (ξενοδοχείο + δραστηριότητες όπως 
εκδροµές κλπ ).

6 6.2 6.2.6 ΕΠΑΝΕΚ ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Χαλκιδικής
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9 Προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών. 3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ●

10 Αύξηση συχνοτήτων των υπαρχόντων δροµολογίων. 3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ●

11 Σύνδεση µε νέους προορισµούς. 3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ● ●

12
Επιµήκυνση της διάρκειας των δροµολογίων κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.

3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ●

13 Συνέχιση των δροµολογίων την χειµερινή περίοδο. 3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ●

14
Συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων τουριστικών 
φορέων.

3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ● ● ●

15
Εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας στην παροχή 
υπηρεσιών εκτός περιόδου αιχµής (πχ διατηρώντας 
ανοιχτά καταστήµατα, εστιατόρια, µουσεία κτλ).

5 5.1 5.1.2
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ 

ΠΕΠ 8iii

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ

● ● ● ● ● ●

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

Τουριστικό προϊόν 
Χαλκιδικής
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16
∆ηµιουργία εξειδικευµένων προϊόντων (π.χ. σε 
θέρετρο 5*, σε ένα µικρό οικογενειακό ξενοδοχείο, all 
inclusive πακέτο κτλ).

● ● ● ●

17 Σχεδιασµός B2B πακέτων. 3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ●

18
Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρµας / βάσης δεδοµένων 
που θα περιλαµβάνει τα B2B πακέτα που θα λειτουργεί 
σαν ‘one stop shop’ για την B2B αγορά.

1 1.1 1.1.3
ΠΕΠ 3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 
3a)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

19
∆ιερεύνηση και προσδιορισµός βασικών αγορών, 
δυνητικών συνεργατών, δυνατότητας κοινών 
ενεργειών marketing και απαιτούµενου budget.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ - ●

20 ∆ηµιουργία προωθητικού υλικού και online προβολή.
1, 3 και 

6
1.3, 3.4 
και 6.1

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 

και 6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

● ● ●

21
Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις (trade fairs – 
roadshows).

1 1.3
1.3.1 
και 

1.3.3
ΕΠΑΝΕΚ (3d) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

22
Συστήµατα Ελέγχου (auditing): ικανοποίηση του πελά-
τη , απόδοση των προϊόντων/ πακέτων, αποτελεσµατι-
κότητα ενεργειών marketing.

4 4.1 4.1.1 ΠΕΠ 2b ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ●

23
Μarketing plan & Branding του προϊόντος (για 
παράδειγµα Concept Green Ecology).

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ●

24
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

1. 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή 

Χρηματο-
δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

Τουριστικό προϊόν 
Χαλκιδικής
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Τα κύρια τουριστικά προϊόντα της Θεσσαλονίκης είναι το City Break και ο Συνεδριακός τουρισµός (ΜΙCE - Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions). Στους παρακά-
τω πίνακες αποτυπώνεται η συσχέτιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Θεσσαλονίκης µε τους άξονες προτεραιότητες και τις δράσεις του Οδικού Χάρτη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών 

υποδομών και 
προώθηση τουριστικής 

επιχειρηματικότητας

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του τουριστικού 
τομέα

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για την 
προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στον τουριστικό κλάδο

Στήριξη 
απασχολησιμότητας στον 

τουρισμό και ενίσχυση του  
ανθρώπινου δυναμικού

Προώθηση του City break µε 
έµφαση στο Ευρωπαϊκό κοινό  

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Προώθηση του City break σε 
συγκεκριµένα κοινά (π.χ. Τουρκία) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Προώθηση MICE 
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλονίκης
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1 City Break

1.1
∆ηµιουργία 2-3 εκδηλώσεων/ έτος, που 
θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης των 
επισκεπτών.

1 και 3
1.3 και 

3.5
1.3.3 και 

3.5.5
ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

1.2
∆ηµιουργία ενός ηµερολογίου 
εκδηλώσεων.

1 και 3
1.3 και 

3.5
1.3.3 και 

3.5.5
ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ●

1.3

∆ηµιουργία µιας κάρτας πόλης, η οποία 
θα παρέχει πληροφορίες και εκπτώσεις 
σε διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα.

4
4.1 και 

4.4
4.1.2 και 

4.4.2
ΠΕΠ 2b και 
ΕΠΑΝΕΚ 3c

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

1.4
Βελτίωση αστικής κινητικότητας και αστικού 
περιβάλλοντος

2 2.1
2.1.1 και 

2.1.4
ΠΕΠ 4e και ΕΠ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● ● ● ●

1.5
Περαιτέρω ανάπτυξη χαµηλού κόστους 
αεροπορικών συνδέσεων σε εύρος 2-4 
ωρών.

1 και 3
1.3 και 

3.5
1.3.2 και 

3.5.4

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d) και ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

1.6
Βελτίωση των υποδοµών των ξενοδοχείων 
1-4 αστέρων.

1 1.1 1.1.2
ΠΕΠ 
3a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλονίκης
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1.7 Τουριστικά πακέτα τα οποία συνδυάζουν το 
City Break Θεσσαλονίκης µε τη Χαλκιδική.

1 και 3
1.3 και 

3.1
1.3.4 και 

3.1.4
ΕΠΑΝΕΚ (3d)             
ΠΕΠ 3δ και 6c

∆ΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

● ● ●

1.8

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

3 3.1 3.1.7 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

1.9
Ευρυζωνικότητα – WIFI στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης.

4 4.2 4.2.3 ΕΠΑΝΕΚ 2b ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● ●

1.10

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

1 1.3
1.3.1 και 

1.3.3
ΕΠΑΝΕΚ (3d) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

2 City break με στόχευση στην Τουρκία

2.1

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

4 4.3 4.3.3 ΠΕΠ 2b ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλονίκης
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Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

2.2
Ανάδειξη τζαµιών και οθωµανικών 
µνηµείων

3 3.1 3.1.1 ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ● ●

2.3
Θεµατικές διαδροµές σχεδιασµένες για 
τους Τούρκους επισκέπτες

3
3.1 και 

3.4
3.1.7 και 

3.4.6
ΠΕΠ 6c και       

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ●

2.4
Προετοιµασία προωθητικού υλικού στα 
Τουρκικά.

1, 3 και 
6

1.3, 3.4 
και 6.1

1.3.1, 1.3.3, 
3.4.4 και 

6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ

● ●

2.5
Προσαρµογή ξενοδοχειακού προϊόντος / 
υπηρεσιών (π.χ. το προσωπικό να µιλάει 
τουρκικά).

5 5.2
5.2.2 και 

5.2.3
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ 

ΠΕΠ 8 v

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

● ● ●

3 MICE τουρισμός

3.1
Mεγαλύτερη συνεργασία και συντονισµός 
από τους ενδιαφερόµενους φορείς (CVB, 
PCO, ∆ήµος κτλ).

3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ●

3.2 Ενίσχυση  του CVB Θεσσαλονίκης 3 3.5
3.5.4 και 

3.5.5
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ●

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλονίκης
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.2 Τουριστικό προϊόν Θεσσαλονίκης  

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκό-

μενοι φορείς 
υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

3.3 Συµµετοχή σε διαγωνισµούς για συνέδρια. 3 3.5 3.5.5 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ●

3.4

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

3 3.5 3.5.4 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ● ● ●

3.5
Παροχή πληροφοριών για τα ξενοδοχεία, 
τους συνεδριακούς χώρους, τα εστιατόρια, 
την διασκέδαση, κ.α.

1 1.3 1.3.4
ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

ΠΕΠ 3δ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ● ● ● ●

3.6
Trade activities, fam trips, συµµετοχή σε 
εκθέσεις, σύναψη συµφωνιών και νέες 
συνεργασίες

1 1.3
1.3.1 και 

1.3.3
ΕΠΑΝΕΚ (3d) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ●

3.7
Σχεδιασµός Μarketing plan & Branding του 
MICE Προϊόντος

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ●

3.8
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

3.9 Ψηφιακή προβολή 4 4.1 4.1.3 ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Θεσσαλονίκης
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Ο προορισµός Όλυµπος έχει όλα εκείνα τα στοιχεία να προβληθεί ως ενιαίος προορισµός µε διακριτή ταυτότητα. Οποιαδήποτε µορφή ανάπτυξης πρέπει να 
γίνει µε απόλυτο σεβασµό στο µύθο και την ιστορία του και µε µεγάλη περιβαλλοντική ευαισθησία. Αναµφισβήτητα, ο Όλυµπος αποτελεί για τη χώρα µας ένα 
µοναδικό οικοπολιτιστικό µνηµείο µε παγκόσµια εµβέλεια, µε τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής αξιοποίησης. Η τουριστική ανάπτυξη του Ολύµπου 
θα πρέπει, όµως, να στηριχθεί σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αειφόρου τουρισµού, προκειµένου να διαφυλαχθεί η ταυτότητά του και να προστατευτεί το οικοπο-
λιτιστικό απόθεµά του. 

Η στρατηγική για την τουριστική αξιοποίηση του Ολύµπου έχει ως ειδικούς στόχους τους παρακάτω: 

1. Την τουριστική προβολή µέσω της προώθησης του δυνατού Brand «Όλυµπος»
2. Την αξιοποίηση του µοναδικού συνδυασµού βουνού και θάλασσας
3. Την περαιτέρω διαµόρφωση και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος (π.χ. τουριστικές υποδοµές, υποδοµές προσπελασιµότητας, ανάδειξη µνηµείων της

περιοχής, νέες µορφές τουρισµού)
4. Τη δηµιουργία ειδικών θεµατικών διαδροµών στον Όλυµπο και στις παρολύµπιες περιοχές .

Στους παρακάτω πίνακες επιχειρείται η συσχέτιση των παραπάνω ειδικών στόχων για το προϊόν του Ολύµπου, µε τους άξονες προτεραιότητες και τις κατηγο-
ρίες παρέµβασης του Οδικού Χάρτη.

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου

130



Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΟΛΥΜΠΟ-ΠΙΕΡΙΑ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών υποδοµών 

και προώθηση τουριστικής 
επιχειρηµατικότητας

Βελτίωση της 
προσπελασιµότητας και 
των υπηρεσιών γενικού 

οικονοµικού ενδιαφέροντος 
για τη στήριξη του 
τουριστικού τοµέα

Ανάδειξη-αξιοποίηση 
τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων 
µορφών τουρισµού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στον τουριστικό 

κλάδο

Στήριξη 
απασχολησιµότητας 

στον τουρισµό 
και ενίσχυση του  

ανθρώπινου δυναµικού

Αξιοποίηση του µοναδικού συνδυασµού 
βουνού και θάλασσας 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Περαιτέρω διαµόρφωση και 
εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος 
(π.χ. τουριστικές υποδοµές, υποδοµές 
προσπελασιµότητας, ανάδειξη µνηµείων 
της περιοχής, νέες µορφές τουρισµού)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Τουριστική προβολή µέσω της 
προώθησης του Brand 
«Όλυµπος» ▼ ▼

∆ηµιουργία δικτύων και ειδικών 
διασυνδέσεων µε άλλους κλάδους της 
οικονοµίας

▼ ▼ ▼

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1
Βελτίωση και συντήρηση του  οδικού και 
δασικού δικτύου στον Όλυµπο.

2 2.3 2.3.3
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● ● ● ●

2 ∆ηµιουργία ειδικών διαδροµών. 3
3.1 και 

3.4

3.1.7 
και 

3.4.6

ΠΕΠ 6c και     
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ●

3
∆ηµιουργία Μουσείου φυσικής ιστορίας και 
Παρατηρητηρίου (Πλανητάριο) στον Όλυµπο.

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ●

4

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

3
3.1 και 

3.2

3.1.5,  
3.1.8 
και 

3.2.2

ΠΕΠ 6c και 6d

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

● ●

5

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

3 3.4
3.4.2 
και 

3.4.3
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ●

6
Βελτίωση, επέκταση και ανάδειξη µονοπατιών 
(ειδικά του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4 και του 
εθνικού 02).

3 3.4 3.4.6 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

7
Αναβάθµιση ξενοδοχειακού προϊόντος στα 
παράλια της Πιερίας.

1 1.1 1.1.2
ΠΕΠ 
3a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ● ●

8
∆ηµιουργία ήπιας αγροτουριστικής υποδοµής 
στην παρολύµπια περιοχή για τη διαµονή των 
επισκεπτών.

3 3.5 3.5.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Ι∆ΙΩΤΕΣ ● ● ●

9

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 
∆ίον κτλ.)

3
3.3 και 

3.4

3.3.1 
και 

3.4.7

ΠΕΠ 6e, ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

● ● ● ● ●

10
Ίδρυση σχολών ορειβασίας, αναρρίχησης, 
αλεξίπτωτου πλαγιάς κ.α.

5 5.1 5.1.1
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ

● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

11

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

3 και 6
3.5 και 

6.1

3.5.5 
και 
6.1.2

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,  
ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

12
Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων γύρω 
από τον Όλυµπο (π.χ. ∆ίον, Πίµπλεια, Λείβηθρα, 
∆ολίχη, Άζωρος κ.α.)

3 3.1
3.1.1 και 

3.1.5
ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

● ● ●

13
∆ιαφύλαξη και αποκατάσταση των νεροτριβών, 
των νερόµυλων, πετρόστρουγκων, ασβεστοκάµι-
νων κλπ.

3 3.4 3.4.1 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

14
Οργάνωση νέων αθλητικών  γεγονότων (π.χ. να 
καθιερωθεί ποδηλατικός γύρος Ολύµπου)

3 3.5 3.5.5 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ●

15 Κατάρτιση προσωπικού. 5
5.2 και 

5.2

5.2.2 
και 

5.2.3

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v

● ● ● ●

16 Ανάπτυξη και προβολή του brand Όλυµπος. 6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ●

17
∆ηµιουργία ειδικού φορέα προβολής και για την 
αξιοποίηση του Ολύµπου και της παρολύµπιας 
περιοχής.

3
3.1 και 

3.4

3.1.8 
και 

3.4.5

ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

18
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων, 
υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

4
4.1 και 

4.2

4.1.3 
και 

4.2.1

∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
και ΠΕΠ 2c

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ●

19 Έκδοση τουριστικού οδηγού Ολύµπου.
1, 3 και 

6
1.3, 3.4 
και 6.1

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 
και 
6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
●

20
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ● ●

21
Ενιαίο branding – ενιαία προβολή θαλάσσιου και 
ορεινού τουρισµού.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ●

22
∆ιαµόρφωση και προσφορά µικτών πακέτων 
(για παραθαλάσσιο και ορεινό τουρισµό).

1, 3 και 
6

1.3, 3.1 
και 6.1

1.3.4, 
3.1.4 
και 
6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ και 6c

∆ΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
● ● ●

23
Βελτίωση προσπελασιµότητας από τη θάλασσα 
στο βουνό και αντιστρόφως.

2 2.3 2.3.2 ΠΕΠ 7b ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ● ● ●

24
Ενηµέρωση παραθαλάσσιων επισκεπτών για τα 
τουριστικά προϊόντα του Ολύµπου.

1, 3 και 
6

1.3, 3.4 
και 6.1

1.3.1, 
1.3.3, 
3.4.4 
και 
6.1.2

ΕΠΑΝΕΚ (3d), 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.3 Τουριστικό προϊόν Ολύµπου

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

25

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

1 1.3 1.3.4
ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

ΠΕΠ 3δ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

26
Ανάπτυξη συνεργειών-δικτύων µεταξύ όµοιων 
ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων του 
τουριστικού τοµέα.

1 1.3 1.3.4
ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

ΠΕΠ 3δ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

27 ∆ιασύνδεση τοπικών προϊόντων µε τουρισµό. 3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ολύµπου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.4 Τουριστικό προϊόν Σερρών 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1
Βελτίωση και επέκταση των τουριστικών 
υποδοµών, ειδικά των εγκαταστάσεων διαµονής.

3 3.5
3.5.2 
και 

3.5.6
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ●

2
Προώθηση µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός, 
ιαµατικός, περιηγητικός, οικοτουρισµός, 
γαστρονοµικός κ.α.)

3 και 6
3.5 και 

6.1

3.5.5 
και 
6.1.2

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ●

3
Βελτίωση οδών εναλλακτικών τουριστικών 
προορισµών.

2 2.3 2.3.3
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

4
Ανάπτυξη ήπιων τουριστικών υποδοµών στη 
Λίµνη Κερκίνη.

3 3.5 3.5.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

5
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου/δηµιουργία 
Μουσείου και Μαρίνας στην Αµφίπολη.

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ● ●

6
Έργα προσβασιµότητας για την από κοινού 
ανάδειξη του προϊόντος: Σπήλαιο Αλιστράτης-
Φαράγγι Αγγίτη-Ποταµός Αγγίτης.

2 2.3 2.3.3
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ●

7
Έργα για την αξιοποίηση των ιαµατικών λουτρών 
της περιοχής (Άγγιστρο-Σιδηρόκαστρο-Νιγρίτα).

3
3.4 και 

3.5

3.4.2 
και 

3.5.2
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Σερρών 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.4 Τουριστικό προϊόν Σερρών 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

8
Τουριστικό θέρετρο στο χιονοδροµικό και στο 
δάσος Λαϊλιά.

1 1.1 1.1.2
ΠΕΠ 
3a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ● ●

9 ∆ηµιουργία µοναστηριακής διαδροµής. 3
3.1 και 

3.4

3.1.7 
και 

3.4.6

ΠΕΠ 6c και         ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ●

10
Αναστήλωση και αξιοποίηση παλαιού τζαµιού 
στην πόλη των Σερρών.

3 3.1 3.1.1 ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ●

11 Ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών. 3 3.4 3.4.7 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

12
∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε τον 
τουρισµό.

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ●

13
Ένταξη Σερρών στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

14
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

OTA
● ●

15
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

4 4.1 4.1.3 ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

● ●

Τουριστικό προϊόν 
Σερρών 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.5 Τουριστικό προϊόν Κιλκίς 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1
Προώθηση µορφών τουρισµού όπως ο 
αγροτουρισµός, ο οικοτουρισµός και ο 
πολιτιστικός τουρισµός.

3 και 
6

3.5 και 
6.1

3.5.5 
και 6.1.2

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ● ●

2
Βελτίωση προσβασιµότητας τουριστικών 
προορισµών.

2 2.3 2.3.3
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

3
Αναβάθµιση-επέκταση τουριστικών υποδοµών 
διαµονής.

1 1.1 1.1.2
ΠΕΠ 
3a

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ● ●

4

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

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ●

5
Περαιτέρω προώθηση οικοτουρισµού στην 
οροσειρά των Κρουσίων και στη λίµνη ∆οϊράνη.

3 και 
6

3.5 και 
6.1

3.5.5 
και 6.1.2

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,      
ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

6
Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονοµίας του Κιλκίς (δηµιουργία φεστιβάλ και 
εκδηλώσεων).

3 3.1 3.1.1 ΠΕΠ 6c και ΠΑΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Κιλκίς 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.5 Τουριστικό προϊόν Κιλκίς 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

7
∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε τον 
τουρισµό.

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ●

8
Ένταξη Κιλκίς στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ●

9
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας.

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●

10
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

4 4.1 4.1.3 ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

● ●

Τουριστικό προϊόν 
Κιλκίς 
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.6 Τουριστικό προϊόν Ηµαθίας 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1 Βελτίωση ποιότητας υποδοµών διαµονής. 3 3.5
3.5.2 και 

3.5.6
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ●

2
Τουριστική προβολή και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου Βεργίνας.

3 3.1
3.1.1 και 

3.1.5
ΠΕΠ 6c και 

ΠΑΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

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

3 3.1 3.1.2 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

4
∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε τον 
τουρισµό.

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ● ●

5
Αξιοποίηση της οινικής παράδοσης της Νάουσας 
(επισκέψιµα οινοποιία, διαδροµές κρασιού).

3
3.1 και 

3.5
3.1.7 και 

3.5.3
ΠΕΠ 6c, ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

6
Προώθηση µορφών τουρισµού (π.χ. αγροτουρισµός, 
οινολογικός, γαστρονοµικός, οικοτουρισµός).

3 και 6
3.5 και 

6.1
3.5.5 και 

6.1.2
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ,    

ΠΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ● ●

7
Κατάρτιση στελεχών σε θέµατα χιονοδροµικού 
τουρισµού.

5
5.2 και 

5.2
5.2.2 και 

5.2.3
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ 

ΠΕΠ 8 v
● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ηµαθίας 
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.6 Τουριστικό προϊόν Ηµαθίας 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

8

∆ηµιουργία ειδικών θεµατικών διαδροµών όπως 
αρχαιολογικού (Βεργίνα-µακεδονικοί τάφοι-σχολή
Αριστοτέλη-µουσεία Βέροιας) ή θρησκευτικού (Βήµα 
Αποστόλου Παύλου-µοναστήρια και βυζαντινές
εκκλησίες) ενδιαφέροντος.

3
3.1 και 

3.4
3.1.7 και 

3.4.6
ΠΕΠ 6c και       

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ● ● ● ●

9

∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας της Ηµαθίας και από 
κοινού προώθηση και προβολή των υφιστάµενων 
αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
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 
∆ρόµος», «Rally Φίλλιπος», «Γιορτή Κρασιού, 
Τσίπουρου και Μούστου» κ.α.)

1 και 3
1.3 και 

3.5
1.3.3 και 

3.5.5
ΕΠΑΝΕΚ (3d),  
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

Ι∆ΙΩΤΕΣ
● ● ● ●

10
Σηµατοδότηση και ανάδειξη πεζοπορικών-
περιηγητικών µονοπατιών σε Βέρµιο και Πιέρια

3 3.4 3.4.6 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ●

11
Ένταξη Ηµαθίας στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ηµαθίας 
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.6 Τουριστικό προϊόν Ηµαθίας 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ 
εξ. 

2015

Α΄ 
εξ. 

2016

Β΄ 
εξ. 

2016

Α΄ 
εξ. 

2017

Β΄ 
εξ. 

2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

12
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ● ●

13
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών

4 4.1 4.1.3 ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Ηµαθίας 
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.7 Τουριστικό προϊόν Πέλλας 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι 

φορείς υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ εξ. 
2015

Α΄ εξ. 
2016

Β΄ εξ. 
2016

Α΄ εξ. 
2017

Β΄ εξ. 
2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

1
Βελτίωση οδικής σύνδεσης µε Θεσσαλονίκη 
(Εγνατία)

2 2.2 2.2.1 ΠΕΠ 7a
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ
● ● ● ● ● ●

2
Ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαιολογικού 
χώρου και του µουσείου Πέλλας, και δηµιουργία 
ολοκληρωµένης αρχαιολογικής διαδροµής

3 3.1 3.1.6 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ●

3

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

3
3.4 
και 
3.5

3.4.2 
και 

3.5.2
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

● ● ●

4

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)

3 3.5
3.5.2 
και 

3.5.6
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ●

5
Βελτίωση υποδοµών χιονοδροµικού κέντρου 
Καϊµακτσαλάν (Βόρας) 

3 3.4 3.4.2 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

● ● ● ●

6
Ανάδειξη και  διατήρηση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στον Άγιο Αθανάσιο

3 3.1 3.1.7 ΠΕΠ 6c
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ
● ● ● ●

Τουριστικό προϊόν 
Πέλλας 
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13. Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη σε επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας / 13.7 Τουριστικό προϊόν Πέλλας 

Α/Α Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠ ΚΠ ΤΔ
Πηγή Χρηματο-

δότησης
Εμπλεκόμενοι 

φορείς υλοποίησης

Χρονική Κλιμάκωση

Β΄ εξ. 
2015

Α΄ εξ. 
2016

Β΄ εξ. 
2016

Α΄ εξ. 
2017

Β΄ εξ. 
2017

Α΄ 
εξ. 

2018

Β΄ 
εξ. 

2018

7

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

1 και 
3

1.3 
και 
3.1

1.3.4 
και 

3.1.4

ΕΠΑΝΕΚ (3d)            
ΠΕΠ 3δ και 6c

∆ΗΜΟΣΙΟΙ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

● ● ● ●

8

Προώθηση και προβολή των ειδικών θεµατικών 
τουριστικών διαδροµών (∆ρόµοι του Νερού, 
∆ρόµοι του Αλέξανδρου, ∆ρόµοι του Κερασιού, 
∆ρόµοι της Γαστρονοµίας του Καϊµακτσαλάν)

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ● ●

9
∆ιασύνδεση της τοπικής παραγωγής µε τον 
τουρισµό

3 3.5 3.5.3 ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
Ι∆ΙΩΤΕΣ

● ● ● ●

10
Ένταξη Πέλλας στα τουριστικά πακέτα των tour 
operators

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ● ● ●

11
Σχεδιασµός και εφαρµογή επικοινωνιακής 
στρατηγικής και καµπάνιας

6 6.1 6.1.1 ΠΕΠ ● ●

12
Ψηφιακή προβολή τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών

4 4.1 4.1.3 ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
● ●

Τουριστικό προϊόν 
Πέλλας 
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14. ΟΧΕ «ΕΠΙΜHΚYΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.1 Εισαγωγή

 

Η τουριστική ζήτηση για τους προορισµούς της Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Όπως βλέπουµε και στα παρακάτω διαγράµµατα, ο µεγαλύτερος 
αριθµός των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της περιφέρειας, συσσωρεύεται κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Τους 
υπόλοιπους µήνες παρατηρείται σχετικά χαµηλός αριθµός αφίξεων και διανυκτερεύσεων. Υφίσταται λοιπόν η ανάγκη για εφαρµογή στοχευµένης στρατηγικής 
µάρκετινγκ µε σκοπό τη µείωση εποχικότητας της τουριστικής περιόδου. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως η αντιµετώπιση του φαινόµενου της εποχικότητας στον προορισµό και κατά συνέπεια η άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων αυτής, 
απαιτεί µια πολυεπίπεδη και ολοκληρωµένη στρατηγική, η οποία θα αποφέρει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. . Έτσι θα είναι δυνατό να τεθούν οι 
βάσεις για την αύξηση της ζήτησης σε περιόδους χαµηλής ζήτησης. 

∆ιάγραµµα 1 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.1 Εισαγωγή

 

Ακολουθεί το µοντέλο που θα εφαρµοστεί για την ανάπτυξη της στρατηγικής επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε 
έµφαση στον προορισµό της Χαλκιδικής. 

Στρατηγική Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης
για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική

Τουριστικό Προϊόν

• Προσαρµογή Χαρτοφυλακίου Προϊόντος
• Eµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος

∆ιαχείριση Μάρκας

Στρατηγική ∆ηµιουργικής Οπτικοποίησης

• Προσαρµογή Μάρκας
• ∆ηµιουργική Απεικόνιση Μάρκας

Ανάλυση ελκυστικών όψεων της αγοράς

• Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές
• ∆ιεθνείς αγορές
• Εγχώρια αγορά

Ανάλυση και διαχείριση υπάρχουσας κατάστασης προορισµο

• ∆ιερεύνηση δυναµικότητας προορισµού
• Οµαδοποίηση υπαρχόντων τουριστικών ευκαιριών
• Επιλογή και ανάλυση τουριστικών ευκαιριών
• Αντιµετώπιση των σκιαγραφηµένων προβληµάτων των τουριστικών ευκαιριών

Εµπορική Πολιτική (Β2Β Πελάτες)

• Δημιουργία B2B Πακέτων
• Επικοινωνία και Προώθηση
• Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας «one stop shop»
• Συστήματα Ελέγχου

Επικοινωνιακή 
Πολιτική (B2C 

πελάτες)

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.2 Ανάλυση ελκυστικών όψεων της αγοράς

 

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία,
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι  το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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14. ΟΧΕ «ΕΠΙΜHΚYΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.2 Ανάλυση ελκυστικών όψεων της αγοράς

 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.
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14. ΟΧΕ «ΕΠΙΜHΚYΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.2 Ανάλυση ελκυστικών όψεων της αγοράς

 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.
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Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.3 Ανάλυση και διαχείριση υπάρχουσας κατάστασης προορισµού

 

1. ∆ιερεύνηση δυναµικότητας προορισµού

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναλυθεί η τουριστική προσφορά κατά τους µήνες 
χαµηλής ζήτησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικοί 
πυλώνες είναι οι ακόλουθοι:

Επιχειρήσεις διαµονής/ Καταλύµατα 
(Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

∆ραστηριότητες (όπου συµµετέχει ενεργά ο επισκέπτης 
όπως αθλήµατα, εκδηλώσεις, ανασκαφές, περιηγήσεις κλπ)

Προσβασιµότητα στους προορισµούς 
(αεροπορικές συνδέσεις, σιδηροδροµικές συνδέσεις, εθνικές οδοί και δρόµοι)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

Βοηθητικές Υπηρεσίες 
(ταχυδροµεία, τράπεζες, ταξί, πρατήρια καυσίµων κλπ)

Αυτοί οι άξονες θα υποδείξουν ποιες είναι οι διαθέσιµες πτυχές των προορισµών 
ανά εποχή (φθινόπωρο, χειµώνας και άνοιξη) ή µήνες χαµηλής ζήτησης ώστε να 
αξιοποιηθούν στη σύνθεση των προσφερόµενων τουριστικών εµπειριών.       

2. Οµαδοποίηση υπαρχόντων τουριστικών ευκαιριών

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της προσφοράς της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι διάφορες παρεχόµενες επιλογές:

Χαρτογράφηση όλων των υπαρχουσών επιχειρήσεων διαµονής, θεµατικών 
πάρκων, νυχτερινής ζωής, ενοικίασης οχηµάτων κλπ.

Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δηµοσίων) αυτών ανά 
δυναµικότητα, διαθεσιµότητα κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης, φυσική 
κατάσταση (σε καλή κατάσταση, παλαιωµένες κλπ) , ποιότητα και κόστος  
παρεχόµενων υπηρεσιών

Καταχώρηση σε πολυδιάστατο χάρτη Geographic information system 
(Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών) ανά τουριστική κατηγορία που 
µπορούν να υποστηρίξουν (Sun & beach, Culture, City break κλπ)

Σύνταξη θεµατικού χάρτη τουριστικών ευκαιριών 

Πηγή: Warnken, 2002

Με αυτό τον τρόπο ορισθούν οι επιλογές που διαθέτει ένας δυνητικός επισκέπτης 
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης .

3. Επιλογή και ανάλυση τουριστικών ευκαιριών

Επόµενο στάδιο είναι η επιλογή των πιο ελκυστικών τουριστικών ευκαιριών µε 
βάση την υπάρχουσα δυναµικότητα και ικανότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις ανάγκες της δυνητικής ζήτησης κατά τις περιόδους αυτές. Σε αυτό το σηµείο 
είναι ανάγκη να εξεταστούν οι ευκαιρίες αυτές και να οριοθετηθούν:
• Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανάλογα µε καιρικές συνθήκες

που επικρατούν τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους
• Τις ελλείψεις σε σηµαντικούς παράγοντες για τη σύνθεση ολοκληρωµένης
εµπειρίας επισκέπτη κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης ( διαµονή, εστίαση, 
πρόσβαση, δραστηριότητες αναψυχής, νυχτερινή ζωή κλπ).
• Τις προσαρµογές και βελτιώσεις που µπορούν να υλοποιηθούν σε υποδοµές
που είναι διαθέσιµες κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, αλλά δεν εξυπηρετούν 
τα κατάλληλα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης (π.χ. µουσείο που λειτουργεί 
το χειµώνα αλλά δεν υπάρχει καλό σύστηµα θέρµανσης).
• Τις δυνατότητες συνδυασµού των τουριστικών ευκαιριών που επιλέχθηκαν, µε
τις υπόλοιπες (που προέκυψαν από την οµαδοποίηση αλλά δεν επιλέχθηκαν γιατί 

δεν είχαν επαρκή δυναµικότητα) ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς 
την ίδια κατεύθυνση για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης.
Με αυτό τον τρόπο θα έχουµε αναλύσει τις όψεις της προσφοράς που θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ή/και να ενδυναµωθούν για να δηµιουργηθούν ελκυστικά 
τουριστικά προϊόντα στους προορισµούς της Περιφέρειας.

4. Αντιµετώπιση των σκιαγραφηµένων προβληµάτων των 
τουριστικών ευκαιριών

Προκειµένου να αναπτυχθούν τα επιθυµητά επίπεδα προσφοράς για την 
υποστήριξη των τουριστικών προϊόντων, χρειάζεται η εφαρµογή κοινών 
στρατηγικών από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία 
και πορεία προς κοινή κατεύθυνση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Είναι κρίσιµο να 
ληφθούν θεσµικά, ρυθµιστικά και οικονοµικά µέτρα για την ανάπτυξη του 
τουρισµού σε περιόδους µε χαµηλή ζήτηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει µια σειρά Ειδικών 
Τοπικών Συµφωνιών Εποχικότητας, οι οποίες θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση 
των εκφάνσεων της τουριστικής προσφοράς. Εγγυητές και εκτελεστές των 
συµφωνιών αυτών θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήµοι, το 
Υπουργείο Τουρισµού και τα υπόλοιπα σχετικά υπουργεία, Ξ.Ε.Ε., τοπικοί 
συνδικαλιστικοί φορείς των εµπλεκόµενων στον τουρισµό, τοπικοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι και τοπικά επιµελητήρια. Θα συµπεριλαµβάνονται επίσης και όσες 
µεµονωµένες επιχειρήσεις επιθυµούν να έχουν την ειδική µεταχείριση που θα 
διασφαλίζουν αυτές οι συµφωνίες.
Συγκεκριµένα σε επίπεδο δηµοσίου τοµέα, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν 
κινητοποιήσεις τόσο σε επίπεδο τοπικών φορέων όσο και σε επίπεδο κεντρικής 
δηµόσιας διοίκησης. Το υπουργείο τουρισµού θα πρέπει να λάβει συντονιστικό 
ρόλο µέσω εφαρµόσιµων πολιτικών για την βελτιστοποίηση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Οι πολιτικές αυτές θα υλοποιηθούν σε επίπεδο τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
όπως Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, Πολιτισµού, Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Υγείας (Ξ.Ε.Ε. & Ι.Τ.Ε.Π., 2014). 
Κάποια µέτρα µε ιδιαίτερα σηµαντική χρησιµότητα που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν σηµαντική αρωγή για την βελτίωση της προσφοράς και τις ζήτησης 
κατά τις εξεταζόµενες περιόδους είναι τα ακόλουθα:

Η µείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην προσπάθεια 
αυτή

Η µείωση των εισφορών προς τα διάφορα ταµεία των εργαζοµένων

Η µείωση του τιµολογίου της ∆ΕΗ

Μείωση φόρου καυσίµων θέρµανσης

Μείωση τιµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μείωση ∆ηµοτικών Τελών στις επιχειρήσεις που θα µείνουν ανοικτές για τον 
σκοπό αυτό

∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από ΟΤΑ και άλλους φορείς

Από την άλλη ο ιδιωτικός τοµέας χρειάζεται να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες 
ανάγκες για ανανέωση, βελτίωση αλλά και προσαρµογή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στις συνθήκες που επικρατούν κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. 
Έτσι µέσα από την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων θα αναβαθµιστούν τα εν 
δυνάµει τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο των ξενοδοχειακών µονάδων θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
πιστοποιήσεις ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές/ υπηρεσίες και µπορούν να 
υποστηρίξουν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι υποδοµές στα 
ξενοδοχεία, αφορούν εσωτερικές/ θερµαινόµενες πισίνες, κλειστούς χώρους για 
άθληση κ.α. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
πρόσθετες υπηρεσίες αλλά και να διαχειριστούν τη ζήτηση αποτελεσµατικά µέσω 
προσαρµοσµένων τιµολογιακών πολιτικών. Όσον αφορά τις πολιτικές αυτές, είναι 
χρήσιµο να υιοθετηθούν: 

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

Προσφορές σε οµαδικές κρατήσεις.

Ανάπτυξη θεµατικών προσφορών µε τη δηµιουργία πακέτων κατά τις 
συγκεκριµένες περιόδους. Για παράδειγµα πλήρη διαµονή, διατροφή και 
µετακίνηση στα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα που είναι 
διαθέσιµα τη συγκεκριµένη περίοδο.

Τέλος, η τοπική κοινωνία κατέχει επίσης σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της 
περιφέρειας, δίνουν ζωή και χρώµα κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. Θα 
πρέπει να συµβάλλουν και αυτοί προς την ίδια κατεύθυνση στηρίζοντας τοπικές 
δράσεις, προσαρµόζοντας τις δραστηριότητές τους στις απαιτήσεις της ζήτησης 
(π.χ. ωράριο καταστηµάτων, φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα κλπ). 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης αεροπορικών 
συνδέσεων 

Η ανάπτυξη αερογραµµών (route development) στα αεροδρόµια όπως 
αναφέρθηκε και στην ανάλυση των αγορών στόχων, λαµβάνει ένα κοµβικό ρόλο 
στην τουριστική ανάπτυξη και αύξηση της ζήτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Βασικό κριτήριο στην απόφαση των αεροπορικών εταιριών για την 
επιλογή και επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό (αριθµό συνδέσεων, 
διάρκεια, κλπ.), αποτελεί η ελκυστικότητά του. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή 
της Περιφέρειας συµβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης για νέα 
δροµολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

Ως στόχοι της περιφέρειας και του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης διαφαίνονται οι 
ακόλουθοι : 

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

Βάσει διεθνών µελετών, εκτιµάται ότι για κάθε νέα καθηµερινή πτήση µε 
αεροσκάφος 150-180 θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ετήσια τουριστική 
δαπάνη στον προορισµό ανέρχεται σε 6-8 εκατοµµύρια ευρώ. 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, χρήσιµη κρίνεται η στρατηγική 
ανάπτυξης συνεργασίας µε αεροπορικές εταιρίες, η οποία θα περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους άξονες: 

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων 

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων: Οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν έναν 
εταίρο που θα µπορούσε να τις βοηθήσει στην αποτύπωση της κάθε αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων µε όλα τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία της αεροπορικής και τουριστικής κίνησης θα αποτελέσει ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο υποστήριξης τόσο των αεροπορικών εταιρειών, όσο και 
της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. 

Οι πηγές των πληροφοριών χρειάζεται να παρέχουν ακριβή και ενηµερωµένα 
στοιχεία, ενώ σηµαντική πηγή θα αποτελούσε και η έρευνα αγοράς στο 
αεροδρόµιο, το οποίο είναι ιδανικό σηµείο για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Η 

τράπεζα δεδοµένων, είναι χρήσιµο να συνοδεύεται µε ένα δυναµικό εργαλείο 
ανάλυσης των στοιχείων για να µπορούν οι φορείς της Περιφέρειας να τα 
επεξεργάζονται εύκολα και να τα επικοινωνούν στα ενδιαφερόµενα κοινά.

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης (Facilitation): Οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ένα 
σύνδεσµο/εταίρο ο οποίος θα µπορεί να τις κατευθύνει σχετικά µε τις ανάγκες 
τους, όπως για παράδειγµα για θέµατα slots (χρονοθυρίδων), διακρατικών 
συµφωνιών, επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ. Κάθε περιφέρεια θα µπορούσε να 
θεσµοθετήσει µια θέση η οποία θα αναλάβει αυτόν το ρόλο και µαζί µε τις 
αεροδροµιακές αρχές να αναλάβουν την διαχείριση των σχέσεων µε τις 
αεροπορικές εταιρείες.

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας της Περιφέρειας και των 
αεροδροµίων της: Η ανάπτυξη των αεροµεταφορών προϋποθέτει συνεχή 
επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η 
περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόµενο να συµµετέχει τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ανάπτυξης Αεροµεταφορών όσο και στο συνέδριο της Μέσης 
Ανατολής/Αφρικής ή των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Η συµµετοχή θα συνοδεύεται µε τη στόχευση των κατάλληλων αεροπορικών 
εταιρειών και την προετοιµασία business cases και παρουσιάσεων 
προσαρµοσµένες για κάθε αεροπορική εταιρεία.  
Πέρα από τις συναντήσεις θα συνδυάζεται µε κάποια προγράµµατα χορηγιών. 
Επιπλέον, προτείνεται η χρήση newsletters καθώς και άλλων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, για την ετήσια επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, θα 
ήταν εποικοδοµητικό να δοθεί έµφαση στις δηµόσιες σχέσεις µε το διεθνή 
αεροπορικό τύπο.

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ: Οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν 
απαραίτητη προϋπόθεση τα υποστηρικτικά προγράµµατα Μάρκετινγκ κατά την 
έναρξη νέων δροµολογίων ή τη συνέχιση κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Προτείνεται η Περιφέρεια να δηµιουργήσει υποστηρικτικά πακέτα που θα 
προσφέρονται έναντι συγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων στις 
αεροπορικές εταιρείες χωρίς διάκριση. Τα πακέτα αυτά θα περιλαµβάνουν 
συν-διαφήµιση, κοινές προωθητικές ενέργειες, ταξίδια εξοικείωσης, κοινές 
εκδηλώσεις και παρουσία σε ιστοσελίδες. Επίσης τα υποστηρικτικά προγράµµατα, 

είναι χρήσιµο να περιλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση και το συντονισµό 
συναντήσεων µεταξύ των tour operators, των τοπικών πρακτορείων και των 
αεροπορικών εταιρειών (KPI Aviation Marketing Solutions, 2014).

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

1. ∆ιερεύνηση δυναµικότητας προορισµού

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναλυθεί η τουριστική προσφορά κατά τους µήνες 
χαµηλής ζήτησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικοί 
πυλώνες είναι οι ακόλουθοι:

Επιχειρήσεις διαµονής/ Καταλύµατα 
(Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

∆ραστηριότητες (όπου συµµετέχει ενεργά ο επισκέπτης 
όπως αθλήµατα, εκδηλώσεις, ανασκαφές, περιηγήσεις κλπ)

Προσβασιµότητα στους προορισµούς 
(αεροπορικές συνδέσεις, σιδηροδροµικές συνδέσεις, εθνικές οδοί και δρόµοι)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

Βοηθητικές Υπηρεσίες 
(ταχυδροµεία, τράπεζες, ταξί, πρατήρια καυσίµων κλπ)

Αυτοί οι άξονες θα υποδείξουν ποιες είναι οι διαθέσιµες πτυχές των προορισµών 
ανά εποχή (φθινόπωρο, χειµώνας και άνοιξη) ή µήνες χαµηλής ζήτησης ώστε να 
αξιοποιηθούν στη σύνθεση των προσφερόµενων τουριστικών εµπειριών.                               

2. Οµαδοποίηση υπαρχόντων τουριστικών ευκαιριών

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της προσφοράς της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι διάφορες παρεχόµενες επιλογές:

Χαρτογράφηση όλων των υπαρχουσών επιχειρήσεων διαµονής, θεµατικών 
πάρκων, νυχτερινής ζωής, ενοικίασης οχηµάτων κλπ.

Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δηµοσίων) αυτών ανά 
δυναµικότητα, διαθεσιµότητα κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης, φυσική 
κατάσταση (σε καλή κατάσταση, παλαιωµένες κλπ) , ποιότητα και κόστος  
παρεχόµενων υπηρεσιών

Καταχώρηση σε πολυδιάστατο χάρτη Geographic information system
(Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών) ανά τουριστική κατηγορία που 
µπορούν να υποστηρίξουν (Sun & beach, Culture, City break κλπ)

Σύνταξη θεµατικού χάρτη τουριστικών ευκαιριών 

Πηγή: Warnken, 2002

Με αυτό τον τρόπο ορισθούν οι επιλογές που διαθέτει ένας δυνητικός επισκέπτης 
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης .

3. Επιλογή και ανάλυση τουριστικών ευκαιριών

Επόµενο στάδιο είναι η επιλογή των πιο ελκυστικών τουριστικών ευκαιριών µε 
βάση την υπάρχουσα δυναµικότητα και ικανότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις ανάγκες της δυνητικής ζήτησης κατά τις περιόδους αυτές. Σε αυτό το σηµείο 
είναι ανάγκη να εξεταστούν οι ευκαιρίες αυτές και να οριοθετηθούν:
• Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανάλογα µε καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους
• Τις ελλείψεις σε σηµαντικούς παράγοντες για τη σύνθεση ολοκληρωµένης 
εµπειρίας επισκέπτη κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης ( διαµονή, εστίαση, 
πρόσβαση, δραστηριότητες αναψυχής, νυχτερινή ζωή κλπ).
• Τις προσαρµογές και βελτιώσεις που µπορούν να υλοποιηθούν σε υποδοµές 
που είναι διαθέσιµες κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, αλλά δεν εξυπηρετούν 
τα κατάλληλα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης (π.χ. µουσείο που λειτουργεί 
το χειµώνα αλλά δεν υπάρχει καλό σύστηµα θέρµανσης).
• Τις δυνατότητες συνδυασµού των τουριστικών ευκαιριών που επιλέχθηκαν, µε 
τις υπόλοιπες (που προέκυψαν από την οµαδοποίηση αλλά δεν επιλέχθηκαν γιατί 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού
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δεν είχαν επαρκή δυναµικότητα) ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς 
την ίδια κατεύθυνση για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης.
Με αυτό τον τρόπο θα έχουµε αναλύσει τις όψεις της προσφοράς που θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ή/και να ενδυναµωθούν για να δηµιουργηθούν ελκυστικά 
τουριστικά προϊόντα στους προορισµούς της Περιφέρειας.

4. Αντιµετώπιση των σκιαγραφηµένων προβληµάτων των
τουριστικών ευκαιριών

Προκειµένου να αναπτυχθούν τα επιθυµητά επίπεδα προσφοράς για την 
υποστήριξη των τουριστικών προϊόντων, χρειάζεται η εφαρµογή κοινών 
στρατηγικών από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία 
και πορεία προς κοινή κατεύθυνση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Είναι κρίσιµο να 
ληφθούν θεσµικά, ρυθµιστικά και οικονοµικά µέτρα για την ανάπτυξη του 
τουρισµού σε περιόδους µε χαµηλή ζήτηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει µια σειρά Ειδικών 
Τοπικών Συµφωνιών Εποχικότητας, οι οποίες θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση 
των εκφάνσεων της τουριστικής προσφοράς. Εγγυητές και εκτελεστές των 
συµφωνιών αυτών θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήµοι, το 
Υπουργείο Τουρισµού και τα υπόλοιπα σχετικά υπουργεία, Ξ.Ε.Ε., τοπικοί 
συνδικαλιστικοί φορείς των εµπλεκόµενων στον τουρισµό, τοπικοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι και τοπικά επιµελητήρια. Θα συµπεριλαµβάνονται επίσης και όσες 
µεµονωµένες επιχειρήσεις επιθυµούν να έχουν την ειδική µεταχείριση που θα 
διασφαλίζουν αυτές οι συµφωνίες.
Συγκεκριµένα σε επίπεδο δηµοσίου τοµέα, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν 
κινητοποιήσεις τόσο σε επίπεδο τοπικών φορέων όσο και σε επίπεδο κεντρικής 
δηµόσιας διοίκησης. Το υπουργείο τουρισµού θα πρέπει να λάβει συντονιστικό 
ρόλο µέσω εφαρµόσιµων πολιτικών για την βελτιστοποίηση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Οι πολιτικές αυτές θα υλοποιηθούν σε επίπεδο τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
όπως Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, Πολιτισµού, Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Υγείας (Ξ.Ε.Ε. & Ι.Τ.Ε.Π., 2014). 
Κάποια µέτρα µε ιδιαίτερα σηµαντική χρησιµότητα που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν σηµαντική αρωγή για την βελτίωση της προσφοράς και τις ζήτησης 
κατά τις εξεταζόµενες περιόδους είναι τα ακόλουθα:

Η µείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην προσπάθεια 
αυτή

Η µείωση των εισφορών προς τα διάφορα ταµεία των εργαζοµένων

Η µείωση του τιµολογίου της ∆ΕΗ

Μείωση φόρου καυσίµων θέρµανσης

Μείωση τιµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μείωση ∆ηµοτικών Τελών στις επιχειρήσεις που θα µείνουν ανοικτές για τον 
σκοπό αυτό

∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από ΟΤΑ και άλλους φορείς

Από την άλλη ο ιδιωτικός τοµέας χρειάζεται να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες 
ανάγκες για ανανέωση, βελτίωση αλλά και προσαρµογή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στις συνθήκες που επικρατούν κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. 
Έτσι µέσα από την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων θα αναβαθµιστούν τα εν 
δυνάµει τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο των ξενοδοχειακών µονάδων θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
πιστοποιήσεις ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές/ υπηρεσίες και µπορούν να 
υποστηρίξουν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι υποδοµές στα 
ξενοδοχεία, αφορούν εσωτερικές/ θερµαινόµενες πισίνες, κλειστούς χώρους για 
άθληση κ.α. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
πρόσθετες υπηρεσίες αλλά και να διαχειριστούν τη ζήτηση αποτελεσµατικά µέσω 
προσαρµοσµένων τιµολογιακών πολιτικών. Όσον αφορά τις πολιτικές αυτές, είναι 
χρήσιµο να υιοθετηθούν: 

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

Προσφορές σε οµαδικές κρατήσεις.

Ανάπτυξη θεµατικών προσφορών µε τη δηµιουργία πακέτων κατά τις 
συγκεκριµένες περιόδους. Για παράδειγµα πλήρη διαµονή, διατροφή και 
µετακίνηση στα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα που είναι 
διαθέσιµα τη συγκεκριµένη περίοδο.

Τέλος, η τοπική κοινωνία κατέχει επίσης σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της 
περιφέρειας, δίνουν ζωή και χρώµα κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. Θα 
πρέπει να συµβάλλουν και αυτοί προς την ίδια κατεύθυνση στηρίζοντας τοπικές 
δράσεις, προσαρµόζοντας τις δραστηριότητές τους στις απαιτήσεις της ζήτησης 
(π.χ. ωράριο καταστηµάτων, φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα κλπ). 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης αεροπορικών 
συνδέσεων 

Η ανάπτυξη αερογραµµών (route development) στα αεροδρόµια όπως 
αναφέρθηκε και στην ανάλυση των αγορών στόχων, λαµβάνει ένα κοµβικό ρόλο 
στην τουριστική ανάπτυξη και αύξηση της ζήτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Βασικό κριτήριο στην απόφαση των αεροπορικών εταιριών για την 
επιλογή και επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό (αριθµό συνδέσεων, 
διάρκεια, κλπ.), αποτελεί η ελκυστικότητά του. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή 
της Περιφέρειας συµβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης για νέα 
δροµολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

Ως στόχοι της περιφέρειας και του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης διαφαίνονται οι 
ακόλουθοι : 

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

Βάσει διεθνών µελετών, εκτιµάται ότι για κάθε νέα καθηµερινή πτήση µε 
αεροσκάφος 150-180 θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ετήσια τουριστική 
δαπάνη στον προορισµό ανέρχεται σε 6-8 εκατοµµύρια ευρώ. 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, χρήσιµη κρίνεται η στρατηγική 
ανάπτυξης συνεργασίας µε αεροπορικές εταιρίες, η οποία θα περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους άξονες: 

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων 

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων: Οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν έναν 
εταίρο που θα µπορούσε να τις βοηθήσει στην αποτύπωση της κάθε αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων µε όλα τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία της αεροπορικής και τουριστικής κίνησης θα αποτελέσει ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο υποστήριξης τόσο των αεροπορικών εταιρειών, όσο και 
της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. 

Οι πηγές των πληροφοριών χρειάζεται να παρέχουν ακριβή και ενηµερωµένα 
στοιχεία, ενώ σηµαντική πηγή θα αποτελούσε και η έρευνα αγοράς στο 
αεροδρόµιο, το οποίο είναι ιδανικό σηµείο για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Η 

τράπεζα δεδοµένων, είναι χρήσιµο να συνοδεύεται µε ένα δυναµικό εργαλείο 
ανάλυσης των στοιχείων για να µπορούν οι φορείς της Περιφέρειας να τα 
επεξεργάζονται εύκολα και να τα επικοινωνούν στα ενδιαφερόµενα κοινά.

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης (Facilitation): Οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ένα 
σύνδεσµο/εταίρο ο οποίος θα µπορεί να τις κατευθύνει σχετικά µε τις ανάγκες 
τους, όπως για παράδειγµα για θέµατα slots (χρονοθυρίδων), διακρατικών 
συµφωνιών, επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ. Κάθε περιφέρεια θα µπορούσε να 
θεσµοθετήσει µια θέση η οποία θα αναλάβει αυτόν το ρόλο και µαζί µε τις 
αεροδροµιακές αρχές να αναλάβουν την διαχείριση των σχέσεων µε τις 
αεροπορικές εταιρείες.

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας της Περιφέρειας και των 
αεροδροµίων της: Η ανάπτυξη των αεροµεταφορών προϋποθέτει συνεχή 
επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η 
περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόµενο να συµµετέχει τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ανάπτυξης Αεροµεταφορών όσο και στο συνέδριο της Μέσης 
Ανατολής/Αφρικής ή των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Η συµµετοχή θα συνοδεύεται µε τη στόχευση των κατάλληλων αεροπορικών 
εταιρειών και την προετοιµασία business cases και παρουσιάσεων 
προσαρµοσµένες για κάθε αεροπορική εταιρεία.  
Πέρα από τις συναντήσεις θα συνδυάζεται µε κάποια προγράµµατα χορηγιών. 
Επιπλέον, προτείνεται η χρήση newsletters καθώς και άλλων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, για την ετήσια επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, θα 
ήταν εποικοδοµητικό να δοθεί έµφαση στις δηµόσιες σχέσεις µε το διεθνή 
αεροπορικό τύπο.

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ: Οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν 
απαραίτητη προϋπόθεση τα υποστηρικτικά προγράµµατα Μάρκετινγκ κατά την 
έναρξη νέων δροµολογίων ή τη συνέχιση κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Προτείνεται η Περιφέρεια να δηµιουργήσει υποστηρικτικά πακέτα που θα 
προσφέρονται έναντι συγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων στις 
αεροπορικές εταιρείες χωρίς διάκριση. Τα πακέτα αυτά θα περιλαµβάνουν 
συν-διαφήµιση, κοινές προωθητικές ενέργειες, ταξίδια εξοικείωσης, κοινές 
εκδηλώσεις και παρουσία σε ιστοσελίδες. Επίσης τα υποστηρικτικά προγράµµατα, 

είναι χρήσιµο να περιλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση και το συντονισµό 
συναντήσεων µεταξύ των tour operators, των τοπικών πρακτορείων και των 
αεροπορικών εταιρειών (KPI Aviation Marketing Solutions, 2014).

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

1. ∆ιερεύνηση δυναµικότητας προορισµού

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναλυθεί η τουριστική προσφορά κατά τους µήνες 
χαµηλής ζήτησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικοί 
πυλώνες είναι οι ακόλουθοι:

Επιχειρήσεις διαµονής/ Καταλύµατα 
(Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

∆ραστηριότητες (όπου συµµετέχει ενεργά ο επισκέπτης 
όπως αθλήµατα, εκδηλώσεις, ανασκαφές, περιηγήσεις κλπ)

Προσβασιµότητα στους προορισµούς 
(αεροπορικές συνδέσεις, σιδηροδροµικές συνδέσεις, εθνικές οδοί και δρόµοι)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

Βοηθητικές Υπηρεσίες 
(ταχυδροµεία, τράπεζες, ταξί, πρατήρια καυσίµων κλπ)

Αυτοί οι άξονες θα υποδείξουν ποιες είναι οι διαθέσιµες πτυχές των προορισµών 
ανά εποχή (φθινόπωρο, χειµώνας και άνοιξη) ή µήνες χαµηλής ζήτησης ώστε να 
αξιοποιηθούν στη σύνθεση των προσφερόµενων τουριστικών εµπειριών.                               

2. Οµαδοποίηση υπαρχόντων τουριστικών ευκαιριών

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της προσφοράς της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι διάφορες παρεχόµενες επιλογές:

Χαρτογράφηση όλων των υπαρχουσών επιχειρήσεων διαµονής, θεµατικών 
πάρκων, νυχτερινής ζωής, ενοικίασης οχηµάτων κλπ.

Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δηµοσίων) αυτών ανά 
δυναµικότητα, διαθεσιµότητα κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης, φυσική 
κατάσταση (σε καλή κατάσταση, παλαιωµένες κλπ) , ποιότητα και κόστος  
παρεχόµενων υπηρεσιών

Καταχώρηση σε πολυδιάστατο χάρτη Geographic information system
(Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών) ανά τουριστική κατηγορία που 
µπορούν να υποστηρίξουν (Sun & beach, Culture, City break κλπ)

Σύνταξη θεµατικού χάρτη τουριστικών ευκαιριών 

Πηγή: Warnken, 2002

Με αυτό τον τρόπο ορισθούν οι επιλογές που διαθέτει ένας δυνητικός επισκέπτης 
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης .

3. Επιλογή και ανάλυση τουριστικών ευκαιριών

Επόµενο στάδιο είναι η επιλογή των πιο ελκυστικών τουριστικών ευκαιριών µε 
βάση την υπάρχουσα δυναµικότητα και ικανότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις ανάγκες της δυνητικής ζήτησης κατά τις περιόδους αυτές. Σε αυτό το σηµείο 
είναι ανάγκη να εξεταστούν οι ευκαιρίες αυτές και να οριοθετηθούν:
• Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανάλογα µε καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους
• Τις ελλείψεις σε σηµαντικούς παράγοντες για τη σύνθεση ολοκληρωµένης 
εµπειρίας επισκέπτη κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης ( διαµονή, εστίαση, 
πρόσβαση, δραστηριότητες αναψυχής, νυχτερινή ζωή κλπ).
• Τις προσαρµογές και βελτιώσεις που µπορούν να υλοποιηθούν σε υποδοµές 
που είναι διαθέσιµες κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, αλλά δεν εξυπηρετούν 
τα κατάλληλα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης (π.χ. µουσείο που λειτουργεί 
το χειµώνα αλλά δεν υπάρχει καλό σύστηµα θέρµανσης).
• Τις δυνατότητες συνδυασµού των τουριστικών ευκαιριών που επιλέχθηκαν, µε 
τις υπόλοιπες (που προέκυψαν από την οµαδοποίηση αλλά δεν επιλέχθηκαν γιατί 

δεν είχαν επαρκή δυναµικότητα) ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς 
την ίδια κατεύθυνση για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης.
Με αυτό τον τρόπο θα έχουµε αναλύσει τις όψεις της προσφοράς που θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ή/και να ενδυναµωθούν για να δηµιουργηθούν ελκυστικά 
τουριστικά προϊόντα στους προορισµούς της Περιφέρειας.

4. Αντιµετώπιση των σκιαγραφηµένων προβληµάτων των 
τουριστικών ευκαιριών

Προκειµένου να αναπτυχθούν τα επιθυµητά επίπεδα προσφοράς για την 
υποστήριξη των τουριστικών προϊόντων, χρειάζεται η εφαρµογή κοινών 
στρατηγικών από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία 
και πορεία προς κοινή κατεύθυνση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Είναι κρίσιµο να 
ληφθούν θεσµικά, ρυθµιστικά και οικονοµικά µέτρα για την ανάπτυξη του 
τουρισµού σε περιόδους µε χαµηλή ζήτηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει µια σειρά Ειδικών 
Τοπικών Συµφωνιών Εποχικότητας, οι οποίες θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση 
των εκφάνσεων της τουριστικής προσφοράς. Εγγυητές και εκτελεστές των 
συµφωνιών αυτών θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήµοι, το 
Υπουργείο Τουρισµού και τα υπόλοιπα σχετικά υπουργεία, Ξ.Ε.Ε., τοπικοί 
συνδικαλιστικοί φορείς των εµπλεκόµενων στον τουρισµό, τοπικοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι και τοπικά επιµελητήρια. Θα συµπεριλαµβάνονται επίσης και όσες 
µεµονωµένες επιχειρήσεις επιθυµούν να έχουν την ειδική µεταχείριση που θα 
διασφαλίζουν αυτές οι συµφωνίες.
Συγκεκριµένα σε επίπεδο δηµοσίου τοµέα, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν 
κινητοποιήσεις τόσο σε επίπεδο τοπικών φορέων όσο και σε επίπεδο κεντρικής 
δηµόσιας διοίκησης. Το υπουργείο τουρισµού θα πρέπει να λάβει συντονιστικό 
ρόλο µέσω εφαρµόσιµων πολιτικών για την βελτιστοποίηση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Οι πολιτικές αυτές θα υλοποιηθούν σε επίπεδο τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
όπως Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, Πολιτισµού, Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Υγείας (Ξ.Ε.Ε. & Ι.Τ.Ε.Π., 2014). 
Κάποια µέτρα µε ιδιαίτερα σηµαντική χρησιµότητα που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν σηµαντική αρωγή για την βελτίωση της προσφοράς και τις ζήτησης 
κατά τις εξεταζόµενες περιόδους είναι τα ακόλουθα:

Η µείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην προσπάθεια 
αυτή

Η µείωση των εισφορών προς τα διάφορα ταµεία των εργαζοµένων

Η µείωση του τιµολογίου της ∆ΕΗ

Μείωση φόρου καυσίµων θέρµανσης

Μείωση τιµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μείωση ∆ηµοτικών Τελών στις επιχειρήσεις που θα µείνουν ανοικτές για τον 
σκοπό αυτό

∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από ΟΤΑ και άλλους φορείς

Από την άλλη ο ιδιωτικός τοµέας χρειάζεται να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες 
ανάγκες για ανανέωση, βελτίωση αλλά και προσαρµογή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στις συνθήκες που επικρατούν κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. 
Έτσι µέσα από την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων θα αναβαθµιστούν τα εν 
δυνάµει τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο των ξενοδοχειακών µονάδων θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
πιστοποιήσεις ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές/ υπηρεσίες και µπορούν να 
υποστηρίξουν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι υποδοµές στα 
ξενοδοχεία, αφορούν εσωτερικές/ θερµαινόµενες πισίνες, κλειστούς χώρους για 
άθληση κ.α. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
πρόσθετες υπηρεσίες αλλά και να διαχειριστούν τη ζήτηση αποτελεσµατικά µέσω 
προσαρµοσµένων τιµολογιακών πολιτικών. Όσον αφορά τις πολιτικές αυτές, είναι 
χρήσιµο να υιοθετηθούν: 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.3 Ανάλυση και διαχείριση υπάρχουσας κατάστασης προορισµού

 

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

Προσφορές σε οµαδικές κρατήσεις.

Ανάπτυξη θεµατικών προσφορών µε τη δηµιουργία πακέτων κατά τις 
συγκεκριµένες περιόδους. Για παράδειγµα πλήρη διαµονή, διατροφή και 
µετακίνηση στα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα που είναι 
διαθέσιµα τη συγκεκριµένη περίοδο.

Τέλος, η τοπική κοινωνία κατέχει επίσης σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της 
περιφέρειας, δίνουν ζωή και χρώµα κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. Θα 
πρέπει να συµβάλλουν και αυτοί προς την ίδια κατεύθυνση στηρίζοντας τοπικές 
δράσεις, προσαρµόζοντας τις δραστηριότητές  τους στις απαιτήσεις της ζήτησης 
(π.χ. ωράριο καταστηµάτων, φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα κλπ). 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης αεροπορικών
συνδέσεων 

Η ανάπτυξη αερογραµµών (route development) στα αεροδρόµια όπως 
αναφέρθηκε και στην ανάλυση των αγορών στόχων, λαµβάνει ένα κοµβικό ρόλο 
στην τουριστική ανάπτυξη και αύξηση της ζήτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.  Βασικό κριτήριο στην απόφαση των αεροπορικών εταιριών για την 
επιλογή και επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό (αριθµό συνδέσεων, 
διάρκεια, κλπ.), αποτελεί η ελκυστικότητά του. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή 
της Περιφέρειας συµβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης για νέα 
δροµολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

Ως στόχοι της περιφέρειας και του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης διαφαίνονται οι 
ακόλουθοι : 

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

Βάσει διεθνών µελετών, εκτιµάται ότι για κάθε νέα καθηµερινή πτήση µε 
αεροσκάφος 150-180 θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ετήσια τουριστική 
δαπάνη στον προορισµό ανέρχεται σε 6-8 εκατοµµύρια ευρώ. 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, χρήσιµη κρίνεται η στρατηγική 
ανάπτυξης συνεργασίας µε αεροπορικές εταιρίες, η οποία θα περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους άξονες: 

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων 

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων: Οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν έναν 
εταίρο που θα µπορούσε να τις βοηθήσει στην αποτύπωση της κάθε αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων µε όλα τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία της αεροπορικής και τουριστικής κίνησης θα αποτελέσει ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο υποστήριξης τόσο των αεροπορικών εταιρειών, όσο και 
της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. 

Οι πηγές των πληροφοριών χρειάζεται να παρέχουν ακριβή και ενηµερωµένα 
στοιχεία, ενώ σηµαντική πηγή θα αποτελούσε και η έρευνα αγοράς στο 
αεροδρόµιο, το οποίο είναι ιδανικό σηµείο για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων.  Η 

τράπεζα δεδοµένων, είναι χρήσιµο να συνοδεύεται µε ένα δυναµικό εργαλείο 
ανάλυσης των στοιχείων για να µπορούν οι φορείς της Περιφέρειας να τα 
επεξεργάζονται εύκολα και να τα επικοινωνούν στα ενδιαφερόµενα κοινά.

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης (Facilitation): Οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ένα 
σύνδεσµο/εταίρο ο οποίος θα µπορεί να τις κατευθύνει σχετικά µε τις ανάγκες 
τους, όπως για παράδειγµα για θέµατα slots (χρονοθυρίδων), διακρατικών 
συµφωνιών, επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ. Κάθε περιφέρεια θα µπορούσε να 
θεσµοθετήσει µια θέση η οποία θα αναλάβει αυτόν το ρόλο και µαζί µε τις 
αεροδροµιακές αρχές να αναλάβουν την διαχείριση των σχέσεων µε τις 
αεροπορικές εταιρείες.

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας της Περιφέρειας και των 
αεροδροµίων της: Η ανάπτυξη των αεροµεταφορών προϋποθέτει συνεχή 
επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η 
περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόµενο να συµµετέχει τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ανάπτυξης Αεροµεταφορών όσο και στο συνέδριο της Μέσης 
Ανατολής/Αφρικής ή των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Η συµµετοχή θα συνοδεύεται µε τη στόχευση των κατάλληλων αεροπορικών 
εταιρειών και την προετοιµασία business cases και παρουσιάσεων 
προσαρµοσµένες για κάθε αεροπορική εταιρεία.  
Πέρα από τις συναντήσεις θα συνδυάζεται µε κάποια προγράµµατα χορηγιών. 
Επιπλέον, προτείνεται η χρήση newsletters καθώς και άλλων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, για την ετήσια επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, θα 
ήταν εποικοδοµητικό να δοθεί έµφαση στις δηµόσιες σχέσεις µε το διεθνή 
αεροπορικό τύπο.

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ: Οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν 
απαραίτητη προϋπόθεση τα υποστηρικτικά προγράµµατα Μάρκετινγκ κατά την 
έναρξη νέων δροµολογίων ή τη συνέχιση κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Προτείνεται η Περιφέρεια να δηµιουργήσει υποστηρικτικά πακέτα που θα 
προσφέρονται έναντι συγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων στις 
αεροπορικές εταιρείες χωρίς διάκριση. Τα πακέτα αυτά θα περιλαµβάνουν 
συν-διαφήµιση, κοινές προωθητικές ενέργειες, ταξίδια εξοικείωσης, κοινές 
εκδηλώσεις και παρουσία σε ιστοσελίδες. Επίσης τα υποστηρικτικά προγράµµατα, 

είναι χρήσιµο να περιλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση και το συντονισµό 
συναντήσεων µεταξύ των tour operators, των τοπικών πρακτορείων και των 
αεροπορικών εταιρειών (KPI Aviation Marketing Solutions, 2014).

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

1. ∆ιερεύνηση δυναµικότητας προορισµού

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να αναλυθεί η τουριστική προσφορά κατά τους µήνες 
χαµηλής ζήτησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικοί 
πυλώνες είναι οι ακόλουθοι:

Επιχειρήσεις διαµονής/ Καταλύµατα 
(Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

∆ραστηριότητες (όπου συµµετέχει ενεργά ο επισκέπτης 
όπως αθλήµατα, εκδηλώσεις, ανασκαφές, περιηγήσεις κλπ)

Προσβασιµότητα στους προορισµούς 
(αεροπορικές συνδέσεις, σιδηροδροµικές συνδέσεις, εθνικές οδοί και δρόµοι)

Συνοδευτικές Παροχές 
(εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, καταστήµατα λιανικής κλπ)

Βοηθητικές Υπηρεσίες 
(ταχυδροµεία, τράπεζες, ταξί, πρατήρια καυσίµων κλπ)

Αυτοί οι άξονες θα υποδείξουν ποιες είναι οι διαθέσιµες πτυχές των προορισµών 
ανά εποχή (φθινόπωρο, χειµώνας και άνοιξη) ή µήνες χαµηλής ζήτησης ώστε να 
αξιοποιηθούν στη σύνθεση των προσφερόµενων τουριστικών εµπειριών.                               

2. Οµαδοποίηση υπαρχόντων τουριστικών ευκαιριών

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση της προσφοράς της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι διάφορες παρεχόµενες επιλογές:

Χαρτογράφηση όλων των υπαρχουσών επιχειρήσεων διαµονής, θεµατικών 
πάρκων, νυχτερινής ζωής, ενοικίασης οχηµάτων κλπ.

Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δηµοσίων) αυτών ανά 
δυναµικότητα, διαθεσιµότητα κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης, φυσική 
κατάσταση (σε καλή κατάσταση, παλαιωµένες κλπ) , ποιότητα και κόστος  
παρεχόµενων υπηρεσιών

Καταχώρηση σε πολυδιάστατο χάρτη Geographic information system
(Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών) ανά τουριστική κατηγορία που 
µπορούν να υποστηρίξουν (Sun & beach, Culture, City break κλπ)

Σύνταξη θεµατικού χάρτη τουριστικών ευκαιριών 

Πηγή: Warnken, 2002

Με αυτό τον τρόπο ορισθούν οι επιλογές που διαθέτει ένας δυνητικός επισκέπτης 
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τους µήνες χαµηλής ζήτησης .

3. Επιλογή και ανάλυση τουριστικών ευκαιριών

Επόµενο στάδιο είναι η επιλογή των πιο ελκυστικών τουριστικών ευκαιριών µε 
βάση την υπάρχουσα δυναµικότητα και ικανότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς 
στις ανάγκες της δυνητικής ζήτησης κατά τις περιόδους αυτές. Σε αυτό το σηµείο 
είναι ανάγκη να εξεταστούν οι ευκαιρίες αυτές και να οριοθετηθούν:
• Τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανάλογα µε καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους
• Τις ελλείψεις σε σηµαντικούς παράγοντες για τη σύνθεση ολοκληρωµένης 
εµπειρίας επισκέπτη κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης ( διαµονή, εστίαση, 
πρόσβαση, δραστηριότητες αναψυχής, νυχτερινή ζωή κλπ).
• Τις προσαρµογές και βελτιώσεις που µπορούν να υλοποιηθούν σε υποδοµές 
που είναι διαθέσιµες κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, αλλά δεν εξυπηρετούν 
τα κατάλληλα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης (π.χ. µουσείο που λειτουργεί 
το χειµώνα αλλά δεν υπάρχει καλό σύστηµα θέρµανσης).
• Τις δυνατότητες συνδυασµού των τουριστικών ευκαιριών που επιλέχθηκαν, µε 
τις υπόλοιπες (που προέκυψαν από την οµαδοποίηση αλλά δεν επιλέχθηκαν γιατί 

δεν είχαν επαρκή δυναµικότητα) ώστε να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς 
την ίδια κατεύθυνση για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης.
Με αυτό τον τρόπο θα έχουµε αναλύσει τις όψεις της προσφοράς που θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ή/και να ενδυναµωθούν για να δηµιουργηθούν ελκυστικά 
τουριστικά προϊόντα στους προορισµούς της Περιφέρειας.

4. Αντιµετώπιση των σκιαγραφηµένων προβληµάτων των 
τουριστικών ευκαιριών

Προκειµένου να αναπτυχθούν τα επιθυµητά επίπεδα προσφοράς για την 
υποστήριξη των τουριστικών προϊόντων, χρειάζεται η εφαρµογή κοινών 
στρατηγικών από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία 
και πορεία προς κοινή κατεύθυνση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Είναι κρίσιµο να 
ληφθούν θεσµικά, ρυθµιστικά και οικονοµικά µέτρα για την ανάπτυξη του 
τουρισµού σε περιόδους µε χαµηλή ζήτηση.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει µια σειρά Ειδικών 
Τοπικών Συµφωνιών Εποχικότητας, οι οποίες θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση 
των εκφάνσεων της τουριστικής προσφοράς. Εγγυητές και εκτελεστές των 
συµφωνιών αυτών θα είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήµοι, το 
Υπουργείο Τουρισµού και τα υπόλοιπα σχετικά υπουργεία, Ξ.Ε.Ε., τοπικοί 
συνδικαλιστικοί φορείς των εµπλεκόµενων στον τουρισµό, τοπικοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι και τοπικά επιµελητήρια. Θα συµπεριλαµβάνονται επίσης και όσες 
µεµονωµένες επιχειρήσεις επιθυµούν να έχουν την ειδική µεταχείριση που θα 
διασφαλίζουν αυτές οι συµφωνίες.
Συγκεκριµένα σε επίπεδο δηµοσίου τοµέα, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν 
κινητοποιήσεις τόσο σε επίπεδο τοπικών φορέων όσο και σε επίπεδο κεντρικής 
δηµόσιας διοίκησης. Το υπουργείο τουρισµού θα πρέπει να λάβει συντονιστικό 
ρόλο µέσω εφαρµόσιµων πολιτικών για την βελτιστοποίηση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. Οι πολιτικές αυτές θα υλοποιηθούν σε επίπεδο τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
όπως Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, Πολιτισµού, Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Υγείας (Ξ.Ε.Ε. & Ι.Τ.Ε.Π., 2014). 
Κάποια µέτρα µε ιδιαίτερα σηµαντική χρησιµότητα που θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν σηµαντική αρωγή για την βελτίωση της προσφοράς και τις ζήτησης 
κατά τις εξεταζόµενες περιόδους είναι τα ακόλουθα:

Η µείωση του ΦΠΑ των επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στην προσπάθεια 
αυτή

Η µείωση των εισφορών προς τα διάφορα ταµεία των εργαζοµένων

Η µείωση του τιµολογίου της ∆ΕΗ

Μείωση φόρου καυσίµων θέρµανσης

Μείωση τιµών σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Μείωση ∆ηµοτικών Τελών στις επιχειρήσεις που θα µείνουν ανοικτές για τον 
σκοπό αυτό

∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από ΟΤΑ και άλλους φορείς

Από την άλλη ο ιδιωτικός τοµέας χρειάζεται να λάβει υπόψη τις υπάρχουσες 
ανάγκες για ανανέωση, βελτίωση αλλά και προσαρµογή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στις συνθήκες που επικρατούν κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. 
Έτσι µέσα από την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων θα αναβαθµιστούν τα εν 
δυνάµει τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο των ξενοδοχειακών µονάδων θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
πιστοποιήσεις ότι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές/ υπηρεσίες και µπορούν να 
υποστηρίξουν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι υποδοµές στα 
ξενοδοχεία, αφορούν εσωτερικές/ θερµαινόµενες πισίνες, κλειστούς χώρους για 
άθληση κ.α. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
πρόσθετες υπηρεσίες αλλά και να διαχειριστούν τη ζήτηση αποτελεσµατικά µέσω 
προσαρµοσµένων τιµολογιακών πολιτικών. Όσον αφορά τις πολιτικές αυτές, είναι 
χρήσιµο να υιοθετηθούν: 

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

Προσφορές σε οµαδικές κρατήσεις.

Ανάπτυξη θεµατικών προσφορών µε τη δηµιουργία πακέτων κατά τις 
συγκεκριµένες περιόδους. Για παράδειγµα πλήρη διαµονή, διατροφή και 
µετακίνηση στα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα που είναι 
διαθέσιµα τη συγκεκριµένη περίοδο.

Τέλος, η τοπική κοινωνία κατέχει επίσης σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της 
υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της 
περιφέρειας, δίνουν ζωή και χρώµα κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. Θα 
πρέπει να συµβάλλουν και αυτοί προς την ίδια κατεύθυνση στηρίζοντας τοπικές 
δράσεις, προσαρµόζοντας τις δραστηριότητές τους στις απαιτήσεις της ζήτησης 
(π.χ. ωράριο καταστηµάτων, φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα κλπ). 

5. Αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης αεροπορικών 
συνδέσεων 

Η ανάπτυξη αερογραµµών (route development) στα αεροδρόµια όπως 
αναφέρθηκε και στην ανάλυση των αγορών στόχων, λαµβάνει ένα κοµβικό ρόλο 
στην τουριστική ανάπτυξη και αύξηση της ζήτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Βασικό κριτήριο στην απόφαση των αεροπορικών εταιριών για την 
επιλογή και επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό (αριθµό συνδέσεων, 
διάρκεια, κλπ.), αποτελεί η ελκυστικότητά του. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή 
της Περιφέρειας συµβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης για νέα 
δροµολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

Ως στόχοι της περιφέρειας και του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης διαφαίνονται οι 
ακόλουθοι : 

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

Βάσει διεθνών µελετών, εκτιµάται ότι για κάθε νέα καθηµερινή πτήση µε 
αεροσκάφος 150-180 θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ετήσια τουριστική 
δαπάνη στον προορισµό ανέρχεται σε 6-8 εκατοµµύρια ευρώ. 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, χρήσιµη κρίνεται η στρατηγική 
ανάπτυξης συνεργασίας µε αεροπορικές εταιρίες, η οποία θα περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους άξονες: 

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων 

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ

Παροχή Πληροφοριών και Στοιχείων: Οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν έναν 
εταίρο που θα µπορούσε να τις βοηθήσει στην αποτύπωση της κάθε αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων µε όλα τα ποιοτικά και 
ποσοτικά στοιχεία της αεροπορικής και τουριστικής κίνησης θα αποτελέσει ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο υποστήριξης τόσο των αεροπορικών εταιρειών, όσο και 
της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. 

Οι πηγές των πληροφοριών χρειάζεται να παρέχουν ακριβή και ενηµερωµένα 
στοιχεία, ενώ σηµαντική πηγή θα αποτελούσε και η έρευνα αγοράς στο 
αεροδρόµιο, το οποίο είναι ιδανικό σηµείο για τη συλλογή τέτοιων στοιχείων. Η 
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τράπεζα δεδοµένων, είναι χρήσιµο να συνοδεύεται µε ένα δυναµικό εργαλείο 
ανάλυσης των στοιχείων για να µπορούν οι φορείς της Περιφέρειας να τα 
επεξεργάζονται εύκολα και να τα επικοινωνούν στα ενδιαφερόµενα κοινά.

Υπηρεσίες ∆ιευκόλυνσης (Facilitation): Οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ένα 
σύνδεσµο/εταίρο ο οποίος θα µπορεί να τις κατευθύνει σχετικά µε τις ανάγκες 
τους, όπως για παράδειγµα για θέµατα slots (χρονοθυρίδων), διακρατικών 
συµφωνιών, επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ.  Κάθε περιφέρεια θα µπορούσε να 
θεσµοθετήσει µια θέση η οποία θα αναλάβει αυτόν το ρόλο και µαζί µε τις 
αεροδροµιακές αρχές να αναλάβουν την διαχείριση των σχέσεων µε τις 
αεροπορικές εταιρείες.

Προγράµµατα Μάρκετινγκ ενίσχυσης της εικόνας της Περιφέρειας και των 
αεροδροµίων της: Η ανάπτυξη των αεροµεταφορών προϋποθέτει συνεχή 
επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η 
περιφέρεια να εξετάσει το ενδεχόµενο να συµµετέχει τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ανάπτυξης Αεροµεταφορών όσο και στο συνέδριο της Μέσης 
Ανατολής/Αφρικής ή των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Η συµµετοχή θα συνοδεύεται µε τη στόχευση των κατάλληλων αεροπορικών 
εταιρειών και την προετοιµασία business cases και παρουσιάσεων 
προσαρµοσµένες για κάθε αεροπορική εταιρεία.  
Πέρα από τις συναντήσεις θα συνδυάζεται µε κάποια προγράµµατα χορηγιών. 
Επιπλέον, προτείνεται η χρήση newsletters καθώς και άλλων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, για την ετήσια επικοινωνία µε τις αεροπορικές εταιρείες.  Τέλος, θα 
ήταν εποικοδοµητικό να δοθεί έµφαση στις δηµόσιες σχέσεις µε το διεθνή 
αεροπορικό τύπο.

Υποστηρικτικά Προγράµµατα Μάρκετινγκ: Οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν 
απαραίτητη προϋπόθεση τα υποστηρικτικά προγράµµατα Μάρκετινγκ κατά την 
έναρξη νέων δροµολογίων ή τη συνέχιση κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Προτείνεται η Περιφέρεια να δηµιουργήσει υποστηρικτικά πακέτα που θα 
προσφέρονται έναντι συγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων στις 
αεροπορικές εταιρείες χωρίς διάκριση. Τα πακέτα αυτά θα περιλαµβάνουν 
συν-διαφήµιση, κοινές προωθητικές ενέργειες, ταξίδια εξοικείωσης,  κοινές 
εκδηλώσεις και παρουσία σε ιστοσελίδες.  Επίσης τα υποστηρικτικά προγράµµατα, 

είναι χρήσιµο να περιλαµβάνουν τη διαµεσολάβηση και το συντονισµό 
συναντήσεων µεταξύ των tour operators, των τοπικών πρακτορείων και των 
αεροπορικών εταιρειών (KPI Aviation Marketing Solutions, 2014).

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.4 Σύνθεση Στρατηγικής για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου Χαλκιδικής

 

Μια σηµαντική ευκαιρία η οποία θα µπορούσε να διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο 
στην τόνωση της συνολικής ζήτησης της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισµού 
είναι η Χαλκιδική. Είναι ο κυρίαρχος προορισµός για παραθαλάσσιο τουρισµό (µε 
την Πιερία σε δεύτερη θέση). Η εποχικότητα αποτελεί βασικό πρόβληµα για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. 
Για το λόγο αυτό, βασική επιδίωξη της περιφερειακής, σε αντιστοιχία µε την εθνική 
τουριστική πολιτική, είναι η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου στον παράκτιο 
χώρο, όπου είναι εγκατεστηµένη η κύρια τουριστική υποδοµή της ΠΚΜ.

Όπως ήδη αναφέρθηκε η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι ένα δύσκολο 
εγχείρηµα, το οποίο προϋποθέτει αφενός της σύµπραξη µεταξύ της Κεντρικής 
∆ιοίκησης, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των τουριστικών 
επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, των τοπικών συλλόγων και των πολιτών και 
αφετέρου παρεµβάσεις σε πάρα πολλούς τοµείς. Η ανάγκη για συµφωνία και 
σύµπραξη γίνεται περισσότερο επιτακτική για την περίπτωση της Χαλκιδικής που 
αποτελεί µια παράκτια περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες επιδρούν σηµαντικά στο 
προσφερόµενο τουριστικό προϊόν Sun & Beach και η επίδραση από άλλες 
κατηγορίες όπως ο πολιτισµός έχουν περιορισµένη συµβολή στη µείωση της 
εποχικότητας προορισµών κοντά στη θάλασσα (Cuccia and Rizzo, 2011).

Προκειµένου η περιφερειακή και τοπική οικονοµία να αντλήσουν τα οφέλη της 
επιµήκυνσης, θα πρέπει να εφαρµόσουν στοχευµένη πολιτική σε συνδυασµό µε 
µία δέσµη δράσεων και έργων. 

Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε έµφαση στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Η χερσόνησος της Κασσάνδρας Χαλκιδικής αποτελεί τον κύριο προορισµό για την 
υλοποίηση της επιµήκυνσης σε πιλοτικό επίπεδο. Πρόκειται για έναν παράκτιο 
προορισµό, ο οποίος διαθέτει:

Τη µεγαλύτερη τουριστική υποδοµή και κίνηση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

Σηµαντική έκταση, οικισµούς αλλά και πληθυσµό που κατοικεί µόνιµα στην  
περιοχή

Εγγύτητα σε µεγάλη αστική συγκέντρωση (Θεσσαλονίκη), µία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών τους χειµερινούς µήνες

Συγκριτικά ευνοϊκή προσβασιµότητα (εγγύτητα στο αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης,  
κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόµου Θεσσαλονίκη-Μουδανιά –Κασσάνδρεια)

Σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών και θρησκευτικών µνηµείων

Αξιόλογη τοπική παραγωγή και γαστρονοµία

Η διαθέσιµη δυναµική της Κασσάνδρειας κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης 
χρειάζεται να αναλυθεί περαιτέρω ώστε να προσδιοριστούν τα επίπεδα και η 
ποιότητα της προσφοράς σε ειδικό επίπεδο. Σίγουρα οι αγορές στόχοι θα 
επηρεάσουν σηµαντικά τόσο τη σύνθεση και δηµιουργία των τουριστικών 
προϊόντων που θα προσφέρονται κατά τις διάφορες χρονικές περιόδους (κυρίως 
το Φθινόπωρο και την Άνοιξη) όσο και τις απαιτήσεις για έργα και βελτιώσεις.

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.5 Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής

 

Κατά τους µήνες της καλοκαιρινής περιόδου η Χαλκιδική έχει το Sun & Beach ως 
βασικό προϊόν της. Αυτό συνδυάζεται αρµονικά µε τον πολιτιστικό/θρησκευτικό 
τουρισµό και τις θεµατικές κατηγορίες φύση & δραστηριότητες, γαστρονοµία και 
ευεξία. Ως προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη θεωρούνται ο Συνεδριακός 
τουρισµός (MICE) και το Yachting. 

Όµως το συγκεκριµένο βασικό προϊόν δεν είναι δυνατό να προσφερθεί ατόφιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαιτούνται κρίσιµες προσαρµογές στο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Χαλκιδικής ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε εποχή. Συνεπώς χρειάζεται να δηµιουργηθούν 3 νέα 
χαρτοφυλάκια για τις περιόδους όπου επικρατεί χαµηλή ζήτηση.

• Το πρώτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Φθινόπωρο θα αφορά τους µήνες 
Σεπτέµβριο - Οκτώβριο , στον απόηχο του καλοκαιριού, όπου ξεκινά να
µειώνεται η ζήτηση (Shoulder months_decreasing demand)

• Το δεύτερο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Άνοιξη θα αφορά τους µήνες Απρίλιο και
Μάιο, όπου η ζήτηση ξεκινάει να αυξάνεται (Shoulder months_increasing
demand)

• Το τρίτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Χειµώνας θα αφορά τους µήνες Νοέµβριο,
∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (Off season months)

Ο διαχωρισµός των µηνών ανά χαρτοφυλάκιο έγινε µε βάση τα µηνιαία επίπεδα 
αφίξεων και διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 
Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών. Η προτεραιοποίηση αφορά 
την ανάγκη εστίασης στις χρονικές περιόδους (Shoulder months) όπου υπάρχει 
ενεργή ζήτηση ώστε να ενισχυθεί. Σε επόµενη φάση θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν οι δράσεις για δηµιουργίας ζήτησης σε χρονικές περιόδους µε 
χαµηλά επίπεδα ζήτησης (Off season months).

Κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσαρµόζει τα τουριστικά προϊόντα στις 
δυνατότητες του προορισµού λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις 
δεδοµένες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τα συνδέει µε την 
υφιστάµενη προσφορά και την προσφορά που αναµένεται να υπάρξει αφού 
υλοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Σηµαντικό είναι να παρέχεται ένα 
προσαρµοσµένο (ανά εποχή) και ολοκληρωµένο σύνολο εµπειριών, µε βάση τις 
ανάγκες των αγορών και τµηµάτων στόχων. Οµοίως η στρατηγική Μάρκετινγκ που 
θα εφαρµοστεί ανά περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω 
πτυχές. 

Προτάσεις για εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος

Συνδυασµός µε City Break Θεσσαλονίκης
Κατά την ανάλυση των αγορών στόχων, έγινε αισθητή η ύπαρξη της τάσης 
δηµιουργίας ενός ενισχυµένου προϊόντος City Break. Αυτό περιλαµβάνει το 
υπάρχον City Break της Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε το προϊόν «Ήλιος & 
Θάλασσα» της Χαλκιδικής. Έτσι θα προσφέρεται µια διευρυµένη εµπειρία στον 
ταξιδιώτη, ικανή να µετακυλίσει ζήτηση από τον πρώτο προορισµό στο δεύτερο και 
αντίστροφα.

«Extended Sun & Beach»
Την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο, όπου το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα» έχει 
σηµαντικά υψηλή ζήτηση σε σχέση µε το χειµώνα, είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν 
πιο έντονα οι δευτερεύουσες προϊοντικές κατηγορίες (φύση & δραστηριότητες, 
γαστρονοµία κλπ). Για παράδειγµα οι Γερµανοί, οι Βρετανοί, οι Σέρβοι και οι 
Βέλγοι πέραν από τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα», ενδιαφέρονται για τη 
γαστρονοµία, το τοπίο και την φύση αλλά και τις εκδροµές στις γύρω περιοχές. 
Αυτές οι όψεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία σχετικών 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Καλοκαίρι
Sun & Beach (High Season Months)

Χειµώνας
Sun & Snow (Off Season Months) 

Φθινόπωρο
Sun & Beach (Shoulder 

Months/decreasing demand) 

Άνοιξη 
Sun & Beach (Shoulder Months/

increasing demand)
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πακέτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων αγοράς.

Φύση και ∆ραστηριότητες
Σε αυτή την κατηγορία θα µπορούσε να αυξηθεί ο αριθµός των διαδροµών 
εκδροµών και ξεναγήσεων. Για παράδειγµα εκτός των 8 µονοπατιών στο όρος 
Άθως, υπάρχουν 20 ακόµα µονοπάτια για την εξερεύνηση της φύσης της 
Χαλκιδικής. Όµως δεν είναι γνωστός ο τρόπος και η διαδικασία δήλωσης 
συµµετοχής σε µια τέτοια διαδροµή. Είναι χρήσιµο να βελτιωθεί η οργάνωση και 
να παρέχεται η κατάλληλη ενηµέρωση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν. Ταυτόχρονα αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και άλλες µορφές δραστηριοτήτων, 
όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία κλπ

Πολιτιστικός Τουρισµός
Ανάπτυξη θεµατικής ενότητας γύρω από τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο του Μέγα 
Αλέξανδρου η οποία θα συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιοχές όπως Αρχαία Στάγειρα, που είναι ο τόπος γέννησής του Αριστοτέλη 
και το Πάρκο Αριστοτέλη (δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό)

∆ύο µονοπάτια, το πρώτο από τη Νέα στην Παλαιά Στάγειρα (27 χλµ) µέσω της 
προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 και το δεύτερο στο Όρος 
Αριστοτέλης, από το χωριό Ολυµπιάδα στην παλιά πόλη της Σταγείρας

Το παγκόσµιο συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια», που διοργανώνεται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και θα πραγµατοποιηθεί τον 
Μάιο του 2016Θρησκευτικός Τουρισµός

Θρησκευτικός Τουρισµός
Αυτή η κατηγορία θα µπορούσε να ενισχυθεί µε επισκέψεις στο Όρος Άθως 
(UNESCO), προσκύνηµα στα Βήµατα του Απόστολου Παύλου αλλά και το 
Ελληνικό Πάσχα. Ο θρησκευτικός πλούτος της περιοχής µπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο.

Ναυτικός Τουρισµός (Yachting)
Για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση σε:

∆ιοργάνωση ταξιδιών

Θαλάσσιες δραστηριότητες όπως καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κτλ. 
µε τη µορφή οργανωµένων ταξιδιών, εκδροµών κτλ.

Ανάπτυξη ιστιοπλοϊκών ή άλλων εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κτλ.) 
σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο

Αθλητικούς διαγωνισµούς

Προσφορά σεµιναρίων, µαθηµάτων, εκπαίδευση κτλ.

Κίνητρα χαµηλής φορολογίας για την ενθάρρυνση ελλιµενισµού σε ετήσια 
βάση

∆ηµιουργία κέντρου ψυχαγωγίας το οποίο θα διαθέτει εµπορικά καταστήµατα, 
εστιατόρια και µπαρ µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών

Ειδικά πακέτα µε προσφορές που να συνδυάζουν την διαµονή σε ένα 
θέρετρο της περιοχής µε την µαρίνα

Συνεδριακός τουρισµός (MICE)
Ο συνεδριακός τουρισµός εµφανίζει εποχική συµπληρωµατικότητα µε το κύριο 
προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 
πακέτα ταξιδίων συνδυάζοντας τα MICE ταξίδια µε διακοπές για «Ήλιο και 
Θάλασσα» κατά τις εποχές όπου υπάρχει ζήτηση για το κύριο προϊόν. Από την 
άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες συνεδριακές 
εγκαταστάσεις ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά 
και ο εµπλουτισµός των συνοδευτικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 
εφικτό να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 
και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το χειµώνα στις ανάγκες των ταξιδιωτών.

Γαστρονοµία
Για την ανάδειξη της γαστρονοµίας στη Χαλκιδική κρίνεται ωφέλιµη η εστίαση στα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα και ανάδειξη παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας 
(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αποστακτήρια, τυροκοµία κ.α.). Τα προϊόντα µπορούν 
κάλλιστα να συνδυαστούν µε ποικίλους τρόπους και να ενσωµατωθούν στην 
εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του σηµαντική αξία. Για παράδειγµα το 
ξενοδοχείο ή οι χώροι εστίασης µπορούν να προσφέρουν παραδοσιακά 
«κεράσµατα» στους επισκέπτες. Από την άλλη οι µέθοδοι καλλιέργειας και 
επεξεργασίας των προϊόντων µπορούν να γίνουν µέρος της ξενάγησης των 
επισκεπτών, προσφέροντάς τους µοναδικές στιγµές και εµπειρίες. Για παράδειγµα 
οι δρόµοι κρασιών θα µπορούσαν να προσαρµοστούν ανά εποχή και να 
αποτελούν µια όµορφη διαδροµή για τους επισκέπτες.

Γκολφ
Το γκολφ αποτελεί ένα σπορ για όλο το χρόνο. Μπορεί να συνδυαστεί µε τη 
διαµονή του επισκέπτη στη Χαλκιδική και να προσφέρει µοναδική χροιά στην 
εµπειρία του. Εκτός από το γήπεδο Γκολφ που υπάρχει στη Χαλκιδική, 
πραγµατοποιείται διαγωνισµός από το ΤΑΙΠΕ∆ για τη προσφορά ακινήτου για τη 
δηµιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή Σάνη 
του ∆ήµου Κασσάνδρας. Αυτή η επένδυση θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά 
στην προβολή του προορισµού και την προσέλκυση επισκεπτών που 
ενδιαφέρονται για Γκολφ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιµη είναι η σύναψη συνεργασιών 
µε οµοσπονδίες γκολφ της Ελλάδας και του εξωτερικού µε στόχο τη διοργάνωση 
διεθνών/εθνικών τουρνουά γκολφ και άλλων εκδηλώσεων.

Προσβάσιµος τουρισµός
Όπως αναλύθηκε κατά την περιγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρόκειται 
για µια κατηγορία τουρισµού µε ιδιαίτερα εξατοµικευµένες ανάγκες, τις οποίες 
πολλοί προορισµοί/τουριστικά προϊόντα αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν. 
Εφόσον επιλεγεί το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών µε βάση τις διεθνώς καθορισµένες προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει 
σηµαντικές επενδύσεις σε επίπεδο υποδοµών αλλά και συνοδευτικών υπηρεσιών. 
Όµως το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς διαθέτει το σηµαντικό µέγεθος αλλά και 
αγοραστική δύναµη ώστε να θεωρηθεί ελκυστικό.

The Green Concept 
Aποτελεί µια από τις σηµαντικότερες τάσεις στον τουρισµό και είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη στα ταξίδια για πολυτέλεια. Το Green Concept – σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης - µπορεί να συνεισφέρει στην επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Ο τουρισµός στην «πράσινη οικονοµία» αναφέρεται µε τον 
όρο «Αειφόρος τουρισµός» και λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υπάρχουσες και 
µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 
καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου, του περιβάλλοντος και των 
τοπικών κοινωνιών.

Ο Αειφόρος τουρισµός εστιάζει στη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πηγών, 
διατηρώντας τις απαραίτητες οικολογικές διεργασίες και βοηθώντας στην 
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα σέβεται 
την αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, διατηρώντας την υλική και άυλη 
πολιτισµική τους κληρονοµία και συνεισφέροντας στην διαπολιτισµική κατανόηση 
και αποδοχή. Τέλος διασφαλίζει τις βιώσιµες και µακροπρόθεσµες οικονοµικές 
λειτουργίες, παρέχοντας µε δίκαιο τρόπο κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής απασχόλησης, των 
ευκαιριών απόκτησης εισοδήµατος και των κοινωνικών υπηρεσιών για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Η επίτευξη Αειφόρου τουρισµού είναι µια διαρκής διαδικασία και προϋποθέτει 
συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων, περιλαµβάνοντας τα απαραίτητα 
προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα. Είναι ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς και η πολιτική ηγεσία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία 
συµµετοχή και κοινωνική συναίνεση. Η έµφαση έγκειται στη διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ικανοποίησης για τους επισκέπτες και στην εξασφάλιση µια σηµαντικής 
εµπειρίας για τους τουρίστες µε παράλληλη ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
βιωσιµότητας και προώθηση οικολογικών τουριστικών πρακτικών.

Ο σχεδιασµός του προορισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών είναι το πρώτο βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το επίπεδο προτείνεται η δηµιουργία σαφών 
προϋποθέσεων για την επίτευξη του εγχειρήµατος µέσω της συνεργασίας της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των σχετικών 
υπουργείων σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, εργασίας, αγροτικής 
ανάπτυξης, µεταφορών, υγείας, οικονοµικών, ασφάλειας κλπ. 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι κυβερνητικές επενδύσεις και πολιτικές µπορούν να 
µοχλεύσουν τις ενέργειες του ιδιωτικού τοµέα για τον πράσινο τουρισµό. Η 
έµφαση της αξιοποίησης χρηµατικών πόρων σε δηµόσια αγαθά όπως 
προστατευόµενες περιοχές, πολιτιστικά αγαθά, διατήρηση υδάτινων πόρων, 
διαχείριση των αποβλήτων, δηµόσιες µεταφορές και τις υποδοµές ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, µπορεί να µειώσει το κόστος των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τοµέα για πράσινο τουρισµό. Ταυτόχρονα φορολογικές ελαφρύνσεις και 
επιδοτήσεις θα µπορούσαν να έχουν καταλυτική επίδραση στην ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η επένδυση σε περιβαλλοντικό προσανατολισµό στον τουρισµό µπορεί να 
µειώσει το κόστος ενέργειας και νερού αλλά και τη φθορά φυσικών πόρων. 
Ταυτόχρονα µπορεί να ενισχύσει την αξία της βιοποικιλότητας, των 
οικοσυστηµάτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Ταυτόχρονα η τάση αυτή έχει 
αυξηµένη ζήτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Περισσότερο από το ένα τρίτο 
των ταξιδιωτών αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισµό 
και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν µεταξύ 2 και 40% περισσότερο για µια τέτοια 
εµπειρία. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό που 
λαµβάνουν χώρα στον κλάδο του τουρισµού δε σχετίζονται αυστηρά σε 
συγκεκριµένα είδη τουρισµού και εξειδικευµένα τµήµατα αγοράς αλλά σε 
ολόκληρο τον τοµέα. Σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχουν εταιρίες που µπορούν να 
αποτελέσουν καλά παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών. Αν και χρειάζονται πολλές 
προσαρµογές, ο πράσινος τουρισµός και τα ταξίδια αναµένεται να αναπτυχθούν 
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ταξιδιωτών και ο βαθµός επίγνωσης τους σε 
θέµατα περιβάλλοντος (UNEP και UNWTO 2012).

Το Green Concept στη Χαλκιδική
Η Χαλκιδική θα µπορούσε να αναπτυχθεί ως «Πράσινος προορισµός» µέσα στο 
στρατηγικό πλαίσιο του αειφόρου τουρισµού µε έµφαση στις κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές.  

Θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντος (όπως 
Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Ναυτικός κλπ) για την περιοχή της Χαλκιδικής σε 
συνδυασµό µε πρόσθετες νέες ή αναπτυσσόµενες κατηγορίες (όπως 
συνδυασµός µε “Θεσσαλονίκη City Break”, Προσβάσιµος, Αγροτουρισµός κλπ). 
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν ξεχωριστές εµπειρίες για τους επισκέπτες, 
οι οποίες θα έχουν σαν συστατικό στοιχείο τις αρχές του Αειφόρου τουρισµού. 

Οι ελκυστικές αγορές για την παροχή αυτών των τουριστικών προϊόντων είναι οι 
Σκανδιναβικές χώρες, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Σε πιο 
ειδικό επίπεδο η εστίαση θα µπορούσε να γίνει σε νέους, ζευγάρια και ηλικίες 55+. 

Για την αποτελεσµατική επίτευξη των παραπάνω, προτείνεται τόσο η αρµονική 
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσο και η συµβολή και υποστήριξη από 
την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά ιδιωτικό τοµέα, είναι ανάγκη η υλοποίηση 
προσαρµογών και επενδύσεων για τη λήψη πιστοποιήσεων (όπως EU ECO Flower, 
το Green Key κλπ). Επίσης θα µπορούσαν να αναπτυχθούν Eco lodges ως µια νέα 
µορφή καταλύµατος για τον προορισµό, αξιοποιώντας τα πρότυπα του πράσινου 
τουρισµού. Τέλος η τοπική κοινωνία, θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα 
και την ευκαιρία να ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και να βιώσει στιγµές από την 
καθηµερινή ζωή. 

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

Κατά τους µήνες της καλοκαιρινής περιόδου η Χαλκιδική έχει το Sun & Beach ως 
βασικό προϊόν της. Αυτό συνδυάζεται αρµονικά µε τον πολιτιστικό/θρησκευτικό 
τουρισµό και τις θεµατικές κατηγορίες φύση & δραστηριότητες, γαστρονοµία και 
ευεξία. Ως προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη θεωρούνται ο Συνεδριακός 
τουρισµός (MICE) και το Yachting. 

Όµως το συγκεκριµένο βασικό προϊόν δεν είναι δυνατό να προσφερθεί ατόφιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαιτούνται κρίσιµες προσαρµογές στο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Χαλκιδικής ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε εποχή. Συνεπώς χρειάζεται να δηµιουργηθούν 3 νέα 
χαρτοφυλάκια για τις περιόδους όπου επικρατεί χαµηλή ζήτηση.

• Το πρώτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Φθινόπωρο θα αφορά τους µήνες 
Σεπτέµβριο - Οκτώβριο , στον απόηχο του καλοκαιριού, όπου ξεκινά να 
µειώνεται η ζήτηση (Shoulder months_decreasing demand)

• Το δεύτερο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Άνοιξη θα αφορά τους µήνες Απρίλιο και 
Μάιο, όπου η ζήτηση ξεκινάει να αυξάνεται (Shoulder months_increasing 
demand)

• Το τρίτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Χειµώνας θα αφορά τους µήνες Νοέµβριο, 
∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (Off season months)

Ο διαχωρισµός των µηνών ανά χαρτοφυλάκιο έγινε µε βάση τα µηνιαία επίπεδα 
αφίξεων και διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 
Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών. Η προτεραιοποίηση αφορά 
την ανάγκη εστίασης στις χρονικές περιόδους (Shoulder months) όπου υπάρχει 
ενεργή ζήτηση ώστε να ενισχυθεί. Σε επόµενη φάση θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν οι δράσεις για δηµιουργίας ζήτησης σε χρονικές περιόδους µε 
χαµηλά επίπεδα ζήτησης (Off season months).

Κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσαρµόζει τα τουριστικά προϊόντα στις 
δυνατότητες του προορισµού λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις 
δεδοµένες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τα συνδέει µε την 
υφιστάµενη προσφορά και την προσφορά που αναµένεται να υπάρξει αφού 
υλοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Σηµαντικό είναι να παρέχεται ένα 
προσαρµοσµένο (ανά εποχή) και ολοκληρωµένο σύνολο εµπειριών, µε βάση τις 
ανάγκες των αγορών και τµηµάτων στόχων. Οµοίως η στρατηγική Μάρκετινγκ που 
θα εφαρµοστεί ανά περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω 
πτυχές. 

Προτάσεις για εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος

Συνδυασµός µε City Break Θεσσαλονίκης
Κατά την ανάλυση των αγορών στόχων, έγινε αισθητή η ύπαρξη της τάσης 
δηµιουργίας ενός ενισχυµένου προϊόντος City Break. Αυτό περιλαµβάνει το 
υπάρχον City Break της Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε το προϊόν «Ήλιος & 
Θάλασσα» της Χαλκιδικής. Έτσι θα προσφέρεται µια διευρυµένη εµπειρία στον 
ταξιδιώτη, ικανή να µετακυλίσει ζήτηση από τον πρώτο προορισµό στο δεύτερο και 
αντίστροφα.

«Extended Sun & Beach»
Την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο, όπου το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα» έχει 
σηµαντικά υψηλή ζήτηση σε σχέση µε το χειµώνα, είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν 
πιο έντονα οι δευτερεύουσες προϊοντικές κατηγορίες (φύση & δραστηριότητες, 
γαστρονοµία κλπ). Για παράδειγµα οι Γερµανοί, οι Βρετανοί, οι Σέρβοι και οι 
Βέλγοι πέραν από τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα», ενδιαφέρονται για τη 
γαστρονοµία, το τοπίο και την φύση αλλά και τις εκδροµές στις γύρω περιοχές. 
Αυτές οι όψεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία σχετικών 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού
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πακέτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων αγοράς.

Φύση και ∆ραστηριότητες
Σε αυτή την κατηγορία θα µπορούσε να αυξηθεί ο αριθµός των διαδροµών 
εκδροµών και ξεναγήσεων. Για παράδειγµα εκτός των 8 µονοπατιών στο όρος 
Άθως, υπάρχουν 20 ακόµα µονοπάτια για την εξερεύνηση της φύσης της 
Χαλκιδικής. Όµως δεν είναι γνωστός ο τρόπος και η διαδικασία δήλωσης 
συµµετοχής σε µια τέτοια διαδροµή. Είναι χρήσιµο να βελτιωθεί η οργάνωση και 
να παρέχεται η κατάλληλη ενηµέρωση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν. Ταυτόχρονα αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και άλλες µορφές δραστηριοτήτων, 
όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία κλπ

Πολιτιστικός Τουρισµός
Ανάπτυξη θεµατικής ενότητας γύρω από τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο του Μέγα 
Αλέξανδρου η οποία θα συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιοχές όπως Αρχαία Στάγειρα, που είναι ο τόπος γέννησής του Αριστοτέλη  
και το Πάρκο Αριστοτέλη (δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό)

∆ύο µονοπάτια, το πρώτο από τη Νέα στην Παλαιά Στάγειρα (27 χλµ) µέσω της 
προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 και το δεύτερο στο Όρος 
Αριστοτέλης, από το χωριό Ολυµπιάδα στην παλιά πόλη της Σταγείρας

Το παγκόσµιο συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια», που διοργανώνεται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και θα πραγµατοποιηθεί τον 
Μάιο του 2016Θρησκευτικός Τουρισµός

Θρησκευτικός Τουρισµός
Αυτή η κατηγορία θα µπορούσε να ενισχυθεί µε επισκέψεις στο Όρος Άθως 
(UNESCO), προσκύνηµα στα Βήµατα του Απόστολου Παύλου αλλά και το 
Ελληνικό Πάσχα. Ο θρησκευτικός πλούτος της περιοχής µπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο.

Ναυτικός Τουρισµός (Yachting)
Για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση σε:

∆ιοργάνωση ταξιδιών

Θαλάσσιες δραστηριότητες όπως καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κτλ. 
µε τη µορφή οργανωµένων ταξιδιών, εκδροµών κτλ.

Ανάπτυξη ιστιοπλοϊκών ή άλλων εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κτλ.) 
σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο

Αθλητικούς διαγωνισµούς

Προσφορά σεµιναρίων, µαθηµάτων, εκπαίδευση κτλ.

Κίνητρα χαµηλής φορολογίας για την ενθάρρυνση ελλιµενισµού σε ετήσια 
βάση

∆ηµιουργία κέντρου ψυχαγωγίας το οποίο θα διαθέτει εµπορικά καταστήµατα, 
εστιατόρια και µπαρ µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών

Ειδικά πακέτα µε προσφορές που να συνδυάζουν την διαµονή σε ένα 
θέρετρο της περιοχής µε την µαρίνα

Συνεδριακός τουρισµός (MICE)
Ο συνεδριακός τουρισµός εµφανίζει εποχική συµπληρωµατικότητα µε το κύριο 
προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 
πακέτα ταξιδίων συνδυάζοντας τα MICE ταξίδια µε διακοπές για «Ήλιο και 
Θάλασσα» κατά τις εποχές όπου υπάρχει ζήτηση για το κύριο προϊόν. Από την 
άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες συνεδριακές 
εγκαταστάσεις ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά 
και ο εµπλουτισµός των συνοδευτικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 
εφικτό να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 
και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το χειµώνα στις ανάγκες των ταξιδιωτών.

Γαστρονοµία
Για την ανάδειξη της γαστρονοµίας στη Χαλκιδική κρίνεται ωφέλιµη η εστίαση στα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα και ανάδειξη παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας 
(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αποστακτήρια, τυροκοµία κ.α.). Τα προϊόντα µπορούν 
κάλλιστα να συνδυαστούν µε ποικίλους τρόπους και να ενσωµατωθούν στην 
εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του σηµαντική αξία. Για παράδειγµα το 
ξενοδοχείο ή οι χώροι εστίασης µπορούν να προσφέρουν παραδοσιακά 
«κεράσµατα» στους επισκέπτες. Από την άλλη οι µέθοδοι καλλιέργειας και 
επεξεργασίας των προϊόντων µπορούν να γίνουν µέρος της ξενάγησης των 
επισκεπτών, προσφέροντάς τους µοναδικές στιγµές και εµπειρίες. Για παράδειγµα 
οι δρόµοι κρασιών θα µπορούσαν να προσαρµοστούν ανά εποχή και να 
αποτελούν µια όµορφη διαδροµή για τους επισκέπτες.

Γκολφ
Το γκολφ αποτελεί ένα σπορ για όλο το χρόνο. Μπορεί να συνδυαστεί µε τη 
διαµονή του επισκέπτη στη Χαλκιδική και να προσφέρει µοναδική χροιά στην 
εµπειρία του. Εκτός από το γήπεδο Γκολφ που υπάρχει στη Χαλκιδική, 
πραγµατοποιείται διαγωνισµός από το ΤΑΙΠΕ∆ για τη προσφορά ακινήτου για τη 
δηµιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή Σάνη 
του ∆ήµου Κασσάνδρας. Αυτή η επένδυση θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά 
στην προβολή του προορισµού και την προσέλκυση επισκεπτών που 
ενδιαφέρονται για Γκολφ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιµη είναι η σύναψη συνεργασιών 
µε οµοσπονδίες γκολφ της Ελλάδας και του εξωτερικού µε στόχο τη διοργάνωση 
διεθνών/εθνικών τουρνουά γκολφ και άλλων εκδηλώσεων.

Προσβάσιµος τουρισµός
Όπως αναλύθηκε κατά την περιγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρόκειται 
για µια κατηγορία τουρισµού µε ιδιαίτερα εξατοµικευµένες ανάγκες, τις οποίες 
πολλοί προορισµοί/τουριστικά προϊόντα αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν. 
Εφόσον επιλεγεί το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών µε βάση τις διεθνώς καθορισµένες προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει 
σηµαντικές επενδύσεις σε επίπεδο υποδοµών αλλά και συνοδευτικών υπηρεσιών. 
Όµως το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς διαθέτει το σηµαντικό µέγεθος αλλά και 
αγοραστική δύναµη ώστε να θεωρηθεί ελκυστικό.

The Green Concept 
Aποτελεί µια από τις σηµαντικότερες τάσεις στον τουρισµό και είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη στα ταξίδια για πολυτέλεια. Το Green Concept – σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης - µπορεί να συνεισφέρει στην επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Ο τουρισµός στην «πράσινη οικονοµία» αναφέρεται µε τον 
όρο «Αειφόρος τουρισµός» και λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υπάρχουσες και 
µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 
καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου, του περιβάλλοντος και των 
τοπικών κοινωνιών.

Ο Αειφόρος τουρισµός εστιάζει στη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πηγών, 
διατηρώντας τις απαραίτητες οικολογικές διεργασίες και βοηθώντας στην 
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα σέβεται 
την αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, διατηρώντας την υλική και άυλη 
πολιτισµική τους κληρονοµία και συνεισφέροντας στην διαπολιτισµική κατανόηση 
και αποδοχή. Τέλος διασφαλίζει τις βιώσιµες και µακροπρόθεσµες οικονοµικές 
λειτουργίες, παρέχοντας µε δίκαιο τρόπο κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής απασχόλησης, των 
ευκαιριών απόκτησης εισοδήµατος και των κοινωνικών υπηρεσιών για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Η επίτευξη Αειφόρου τουρισµού είναι µια διαρκής διαδικασία και προϋποθέτει 
συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων, περιλαµβάνοντας τα απαραίτητα 
προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα. Είναι ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς και η πολιτική ηγεσία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία 
συµµετοχή και κοινωνική συναίνεση. Η έµφαση έγκειται στη διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ικανοποίησης για τους επισκέπτες και στην εξασφάλιση µια σηµαντικής 
εµπειρίας για τους τουρίστες µε παράλληλη ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
βιωσιµότητας και προώθηση οικολογικών τουριστικών πρακτικών.

Ο σχεδιασµός του προορισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών είναι το πρώτο βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το επίπεδο προτείνεται η δηµιουργία σαφών 
προϋποθέσεων για την επίτευξη του εγχειρήµατος µέσω της συνεργασίας της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των σχετικών 
υπουργείων σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, εργασίας, αγροτικής 
ανάπτυξης, µεταφορών, υγείας, οικονοµικών, ασφάλειας κλπ. 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι κυβερνητικές επενδύσεις και πολιτικές µπορούν να 
µοχλεύσουν τις ενέργειες του ιδιωτικού τοµέα για τον πράσινο τουρισµό. Η 
έµφαση της αξιοποίησης χρηµατικών πόρων σε δηµόσια αγαθά όπως 
προστατευόµενες περιοχές, πολιτιστικά αγαθά, διατήρηση υδάτινων πόρων, 
διαχείριση των αποβλήτων, δηµόσιες µεταφορές και τις υποδοµές ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, µπορεί να µειώσει το κόστος των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τοµέα για πράσινο τουρισµό. Ταυτόχρονα φορολογικές ελαφρύνσεις και 
επιδοτήσεις θα µπορούσαν να έχουν καταλυτική επίδραση στην ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η επένδυση σε περιβαλλοντικό προσανατολισµό στον τουρισµό µπορεί να 
µειώσει το κόστος ενέργειας και νερού αλλά και τη φθορά φυσικών πόρων. 
Ταυτόχρονα µπορεί να ενισχύσει την αξία της βιοποικιλότητας, των 
οικοσυστηµάτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Ταυτόχρονα η τάση αυτή έχει 
αυξηµένη ζήτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Περισσότερο από το ένα τρίτο 
των ταξιδιωτών αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισµό 
και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν µεταξύ 2 και 40% περισσότερο για µια τέτοια 
εµπειρία. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό που 
λαµβάνουν χώρα στον κλάδο του τουρισµού δε σχετίζονται αυστηρά σε 
συγκεκριµένα είδη τουρισµού και εξειδικευµένα τµήµατα αγοράς αλλά σε 
ολόκληρο τον τοµέα. Σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχουν εταιρίες που µπορούν να 
αποτελέσουν καλά παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών. Αν και χρειάζονται πολλές 
προσαρµογές, ο πράσινος τουρισµός και τα ταξίδια αναµένεται να αναπτυχθούν 
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ταξιδιωτών και ο βαθµός επίγνωσης τους σε 
θέµατα περιβάλλοντος (UNEP και UNWTO 2012).

Το Green Concept στη Χαλκιδική
Η Χαλκιδική θα µπορούσε να αναπτυχθεί ως «Πράσινος προορισµός» µέσα στο 
στρατηγικό πλαίσιο του αειφόρου τουρισµού µε έµφαση στις κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές.  

Θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντος (όπως 
Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Ναυτικός κλπ) για την περιοχή της Χαλκιδικής σε 
συνδυασµό µε πρόσθετες νέες ή αναπτυσσόµενες κατηγορίες (όπως 
συνδυασµός µε “Θεσσαλονίκη City Break”, Προσβάσιµος, Αγροτουρισµός κλπ). 
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν ξεχωριστές εµπειρίες για τους επισκέπτες, 
οι οποίες θα έχουν σαν συστατικό στοιχείο τις αρχές του Αειφόρου τουρισµού. 

Οι ελκυστικές αγορές για την παροχή αυτών των τουριστικών προϊόντων είναι οι 
Σκανδιναβικές χώρες, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Σε πιο 
ειδικό επίπεδο η εστίαση θα µπορούσε να γίνει σε νέους, ζευγάρια και ηλικίες 55+. 

Για την αποτελεσµατική επίτευξη των παραπάνω, προτείνεται τόσο η αρµονική 
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσο και η συµβολή και υποστήριξη από 
την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά ιδιωτικό τοµέα, είναι ανάγκη η υλοποίηση 
προσαρµογών και επενδύσεων για τη λήψη πιστοποιήσεων (όπως EU ECO Flower, 
το Green Key κλπ). Επίσης θα µπορούσαν να αναπτυχθούν Eco lodges ως µια νέα 
µορφή καταλύµατος για τον προορισµό, αξιοποιώντας τα πρότυπα του πράσινου 
τουρισµού. Τέλος η τοπική κοινωνία, θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα 
και την ευκαιρία να ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και να βιώσει στιγµές από την 
καθηµερινή ζωή. 

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

Κατά τους µήνες της καλοκαιρινής περιόδου η Χαλκιδική έχει το Sun & Beach ως 
βασικό προϊόν της. Αυτό συνδυάζεται αρµονικά µε τον πολιτιστικό/θρησκευτικό 
τουρισµό και τις θεµατικές κατηγορίες φύση & δραστηριότητες, γαστρονοµία και 
ευεξία. Ως προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη θεωρούνται ο Συνεδριακός 
τουρισµός (MICE) και το Yachting. 

Όµως το συγκεκριµένο βασικό προϊόν δεν είναι δυνατό να προσφερθεί ατόφιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαιτούνται κρίσιµες προσαρµογές στο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Χαλκιδικής ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε εποχή. Συνεπώς χρειάζεται να δηµιουργηθούν 3 νέα 
χαρτοφυλάκια για τις περιόδους όπου επικρατεί χαµηλή ζήτηση.

• Το πρώτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Φθινόπωρο θα αφορά τους µήνες 
Σεπτέµβριο - Οκτώβριο , στον απόηχο του καλοκαιριού, όπου ξεκινά να 
µειώνεται η ζήτηση (Shoulder months_decreasing demand)

• Το δεύτερο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Άνοιξη θα αφορά τους µήνες Απρίλιο και 
Μάιο, όπου η ζήτηση ξεκινάει να αυξάνεται (Shoulder months_increasing 
demand)

• Το τρίτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Χειµώνας θα αφορά τους µήνες Νοέµβριο, 
∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (Off season months)

Ο διαχωρισµός των µηνών ανά χαρτοφυλάκιο έγινε µε βάση τα µηνιαία επίπεδα 
αφίξεων και διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 
Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών. Η προτεραιοποίηση αφορά 
την ανάγκη εστίασης στις χρονικές περιόδους (Shoulder months) όπου υπάρχει 
ενεργή ζήτηση ώστε να ενισχυθεί. Σε επόµενη φάση θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν οι δράσεις για δηµιουργίας ζήτησης σε χρονικές περιόδους µε 
χαµηλά επίπεδα ζήτησης (Off season months).

Κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσαρµόζει τα τουριστικά προϊόντα στις 
δυνατότητες του προορισµού λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις 
δεδοµένες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τα συνδέει µε την 
υφιστάµενη προσφορά και την προσφορά που αναµένεται να υπάρξει αφού 
υλοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Σηµαντικό είναι να παρέχεται ένα 
προσαρµοσµένο (ανά εποχή) και ολοκληρωµένο σύνολο εµπειριών, µε βάση τις 
ανάγκες των αγορών και τµηµάτων στόχων. Οµοίως η στρατηγική Μάρκετινγκ που 
θα εφαρµοστεί ανά περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω 
πτυχές. 

Προτάσεις για εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος

Συνδυασµός µε City Break Θεσσαλονίκης
Κατά την ανάλυση των αγορών στόχων, έγινε αισθητή η ύπαρξη της τάσης 
δηµιουργίας ενός ενισχυµένου προϊόντος City Break. Αυτό περιλαµβάνει το 
υπάρχον City Break της Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε το προϊόν «Ήλιος & 
Θάλασσα» της Χαλκιδικής. Έτσι θα προσφέρεται µια διευρυµένη εµπειρία στον 
ταξιδιώτη, ικανή να µετακυλίσει ζήτηση από τον πρώτο προορισµό στο δεύτερο και 
αντίστροφα.

«Extended Sun & Beach»
Την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο, όπου το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα» έχει 
σηµαντικά υψηλή ζήτηση σε σχέση µε το χειµώνα, είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν 
πιο έντονα οι δευτερεύουσες προϊοντικές κατηγορίες (φύση & δραστηριότητες, 
γαστρονοµία κλπ). Για παράδειγµα οι Γερµανοί, οι Βρετανοί, οι Σέρβοι και οι 
Βέλγοι πέραν από τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα», ενδιαφέρονται για τη 
γαστρονοµία, το τοπίο και την φύση αλλά και τις εκδροµές στις γύρω περιοχές. 
Αυτές οι όψεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία σχετικών 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

πακέτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων αγοράς.

Φύση και ∆ραστηριότητες
Σε αυτή την κατηγορία θα µπορούσε να αυξηθεί ο αριθµός των διαδροµών 
εκδροµών και ξεναγήσεων. Για παράδειγµα εκτός των 8 µονοπατιών στο όρος 
Άθως, υπάρχουν 20 ακόµα µονοπάτια για την εξερεύνηση της φύσης της 
Χαλκιδικής. Όµως δεν είναι γνωστός ο τρόπος και η διαδικασία δήλωσης 
συµµετοχής σε µια τέτοια διαδροµή. Είναι χρήσιµο να βελτιωθεί η οργάνωση και 
να παρέχεται η κατάλληλη ενηµέρωση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν. Ταυτόχρονα αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και άλλες µορφές δραστηριοτήτων, 
όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία κλπ

Πολιτιστικός Τουρισµός
Ανάπτυξη θεµατικής ενότητας γύρω από τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο του Μέγα 
Αλέξανδρου η οποία θα συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιοχές όπως Αρχαία Στάγειρα, που είναι ο τόπος γέννησής του Αριστοτέλη 
και το Πάρκο Αριστοτέλη (δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό)

∆ύο µονοπάτια, το πρώτο από τη Νέα στην Παλαιά Στάγειρα (27 χλµ) µέσω της 
προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 και το δεύτερο στο Όρος 
Αριστοτέλης, από το χωριό Ολυµπιάδα στην παλιά πόλη της Σταγείρας

Το παγκόσµιο συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια», που διοργανώνεται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και θα πραγµατοποιηθεί τον 
Μάιο του 2016Θρησκευτικός Τουρισµός

Θρησκευτικός Τουρισµός
Αυτή η κατηγορία θα µπορούσε να ενισχυθεί µε επισκέψεις στο Όρος Άθως 
(UNESCO), προσκύνηµα στα Βήµατα του Απόστολου Παύλου αλλά και το 
Ελληνικό Πάσχα. Ο θρησκευτικός πλούτος της περιοχής µπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο.

Ναυτικός Τουρισµός (Yachting)
Για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση σε:

∆ιοργάνωση ταξιδιών

Θαλάσσιες δραστηριότητες όπως καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κτλ. 
µε τη µορφή οργανωµένων ταξιδιών, εκδροµών κτλ.

Ανάπτυξη ιστιοπλοϊκών ή άλλων εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κτλ.) 
σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο

Αθλητικούς διαγωνισµούς

Προσφορά σεµιναρίων, µαθηµάτων, εκπαίδευση κτλ.

Κίνητρα χαµηλής φορολογίας για την ενθάρρυνση ελλιµενισµού σε ετήσια 
βάση

∆ηµιουργία κέντρου ψυχαγωγίας το οποίο θα διαθέτει εµπορικά καταστήµατα, 
εστιατόρια και µπαρ µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών

Ειδικά πακέτα µε προσφορές που να συνδυάζουν την διαµονή σε ένα 
θέρετρο της περιοχής µε την µαρίνα

Συνεδριακός τουρισµός (MICE)
Ο συνεδριακός τουρισµός εµφανίζει εποχική συµπληρωµατικότητα µε το κύριο 
προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 
πακέτα ταξιδίων συνδυάζοντας τα MICE ταξίδια µε διακοπές για «Ήλιο και 
Θάλασσα» κατά τις εποχές όπου υπάρχει ζήτηση για το κύριο προϊόν. Από την 
άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες συνεδριακές 
εγκαταστάσεις ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά 
και ο εµπλουτισµός των συνοδευτικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 
εφικτό να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 
και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το χειµώνα στις ανάγκες των ταξιδιωτών.

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.5 Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής

 

Γαστρονοµία
Για την ανάδειξη της γαστρονοµίας στη Χαλκιδική κρίνεται ωφέλιµη η εστίαση στα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα και ανάδειξη παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας 
(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αποστακτήρια, τυροκοµία κ.α.). Τα προϊόντα µπορούν 
κάλλιστα να συνδυαστούν µε ποικίλους τρόπους και να ενσωµατωθούν στην 
εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του σηµαντική αξία. Για παράδειγµα το 
ξενοδοχείο ή οι χώροι εστίασης µπορούν να προσφέρουν παραδοσιακά 
«κεράσµατα» στους επισκέπτες. Από την άλλη οι µέθοδοι καλλιέργειας και 
επεξεργασίας των προϊόντων µπορούν να γίνουν µέρος της ξενάγησης των 
επισκεπτών, προσφέροντάς τους µοναδικές στιγµές και εµπειρίες. Για παράδειγµα 
οι δρόµοι κρασιών θα µπορούσαν να προσαρµοστούν ανά εποχή και να 
αποτελούν µια όµορφη διαδροµή για τους επισκέπτες.

Γκολφ
Το γκολφ αποτελεί ένα σπορ για όλο το χρόνο. Μπορεί να συνδυαστεί µε τη 
διαµονή του επισκέπτη στη Χαλκιδική και να προσφέρει µοναδική χροιά στην 
εµπειρία του. Εκτός από το γήπεδο Γκολφ που υπάρχει στη Χαλκιδική, 
πραγµατοποιείται διαγωνισµός από το ΤΑΙΠΕ∆ για τη προσφορά ακινήτου για τη 
δηµιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή Σάνη 
του ∆ήµου Κασσάνδρας. Αυτή η επένδυση θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά 
στην προβολή του προορισµού και την προσέλκυση επισκεπτών που 
ενδιαφέρονται για Γκολφ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιµη είναι η  σύναψη συνεργασιών 
µε οµοσπονδίες γκολφ της Ελλάδας και του εξωτερικού µε στόχο τη διοργάνωση 
διεθνών/εθνικών τουρνουά γκολφ και άλλων εκδηλώσεων.

Προσβάσιµος τουρισµός
Όπως αναλύθηκε κατά την περιγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρόκειται 
για µια κατηγορία τουρισµού µε ιδιαίτερα εξατοµικευµένες ανάγκες, τις οποίες 
πολλοί προορισµοί/τουριστικά προϊόντα αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν. 
Εφόσον επιλεγεί το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών µε βάση τις διεθνώς καθορισµένες προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει 
σηµαντικές επενδύσεις σε επίπεδο υποδοµών αλλά και συνοδευτικών υπηρεσιών. 
Όµως το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς διαθέτει το σηµαντικό µέγεθος αλλά και 
αγοραστική δύναµη ώστε να θεωρηθεί ελκυστικό.

The Green Concept 
Aποτελεί µια από τις σηµαντικότερες τάσεις στον τουρισµό και είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη στα ταξίδια για πολυτέλεια. Το Green Concept – σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης - µπορεί να συνεισφέρει στην επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Ο τουρισµός στην «πράσινη οικονοµία» αναφέρεται µε τον 
όρο «Αειφόρος τουρισµός» και λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υπάρχουσες  και 
µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 
καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου, του περιβάλλοντος και των 
τοπικών κοινωνιών.

Ο Αειφόρος τουρισµός εστιάζει στη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πηγών, 
διατηρώντας τις απαραίτητες οικολογικές διεργασίες και βοηθώντας στην 
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα σέβεται 
την αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, διατηρώντας την υλική και άυλη 
πολιτισµική τους κληρονοµία και συνεισφέροντας στην διαπολιτισµική κατανόηση 
και αποδοχή.  Τέλος διασφαλίζει τις βιώσιµες και µακροπρόθεσµες οικονοµικές 
λειτουργίες, παρέχοντας µε δίκαιο τρόπο κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής απασχόλησης, των 
ευκαιριών απόκτησης εισοδήµατος και των κοινωνικών υπηρεσιών για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Η επίτευξη Αειφόρου τουρισµού είναι µια διαρκής διαδικασία και προϋποθέτει 
συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων, περιλαµβάνοντας τα απαραίτητα 
προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα. Είναι ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς και η πολιτική ηγεσία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία 
συµµετοχή και κοινωνική συναίνεση. Η έµφαση έγκειται στη διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ικανοποίησης για τους επισκέπτες και στην εξασφάλιση µια σηµαντικής 
εµπειρίας για τους τουρίστες µε παράλληλη ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
βιωσιµότητας και προώθηση οικολογικών τουριστικών πρακτικών.

Ο σχεδιασµός του προορισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών είναι το πρώτο βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το επίπεδο προτείνεται η δηµιουργία σαφών 
προϋποθέσεων για την επίτευξη του εγχειρήµατος µέσω της συνεργασίας της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των σχετικών 
υπουργείων σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, εργασίας, αγροτικής 
ανάπτυξης, µεταφορών, υγείας, οικονοµικών, ασφάλειας κλπ. 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι κυβερνητικές επενδύσεις και πολιτικές µπορούν να 
µοχλεύσουν τις ενέργειες του ιδιωτικού τοµέα για τον πράσινο τουρισµό. Η 
έµφαση της αξιοποίησης χρηµατικών πόρων σε δηµόσια αγαθά όπως 
προστατευόµενες περιοχές, πολιτιστικά αγαθά, διατήρηση υδάτινων πόρων, 
διαχείριση των αποβλήτων, δηµόσιες µεταφορές και τις υποδοµές ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, µπορεί να µειώσει το κόστος των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τοµέα για πράσινο τουρισµό. Ταυτόχρονα φορολογικές ελαφρύνσεις και 
επιδοτήσεις θα µπορούσαν να έχουν καταλυτική επίδραση στην ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η επένδυση σε περιβαλλοντικό προσανατολισµό στον τουρισµό µπορεί να 
µειώσει το κόστος ενέργειας και νερού αλλά και τη φθορά φυσικών πόρων. 
Ταυτόχρονα µπορεί να ενισχύσει την αξία της βιοποικιλότητας, των 
οικοσυστηµάτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Ταυτόχρονα η τάση αυτή έχει 
αυξηµένη ζήτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Περισσότερο από το ένα τρίτο 
των ταξιδιωτών αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισµό 
και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν µεταξύ 2 και 40% περισσότερο για µια τέτοια 
εµπειρία. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό που 
λαµβάνουν χώρα στον κλάδο του τουρισµού δε σχετίζονται αυστηρά σε 
συγκεκριµένα είδη τουρισµού και εξειδικευµένα τµήµατα αγοράς αλλά σε 
ολόκληρο τον τοµέα. Σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχουν εταιρίες που µπορούν να 
αποτελέσουν καλά παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών. Αν και χρειάζονται πολλές 
προσαρµογές, ο πράσινος τουρισµός και τα ταξίδια αναµένεται να αναπτυχθούν 
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ταξιδιωτών και ο βαθµός επίγνωσης τους σε 
θέµατα περιβάλλοντος (UNEP και UNWTO 2012).

Το Green Concept στη Χαλκιδική
Η Χαλκιδική θα µπορούσε να αναπτυχθεί ως «Πράσινος προορισµός» µέσα στο 
στρατηγικό πλαίσιο του αειφόρου τουρισµού µε έµφαση στις κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές.  

Θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντος (όπως 
Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Ναυτικός κλπ) για την περιοχή της Χαλκιδικής σε 
συνδυασµό µε πρόσθετες νέες ή αναπτυσσόµενες κατηγορίες (όπως 
συνδυασµός µε “Θεσσαλονίκη City Break”, Προσβάσιµος, Αγροτουρισµός κλπ). 
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν ξεχωριστές εµπειρίες για τους επισκέπτες, 
οι οποίες θα έχουν σαν συστατικό στοιχείο τις αρχές του Αειφόρου τουρισµού. 

Οι ελκυστικές αγορές για την παροχή αυτών των τουριστικών προϊόντων είναι οι 
Σκανδιναβικές χώρες, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Σε πιο 
ειδικό επίπεδο η εστίαση θα µπορούσε να γίνει σε νέους, ζευγάρια και ηλικίες 55+. 

Για την αποτελεσµατική επίτευξη των παραπάνω, προτείνεται τόσο η αρµονική 
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσο και η συµβολή και υποστήριξη από 
την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά ιδιωτικό τοµέα, είναι ανάγκη η υλοποίηση 
προσαρµογών και επενδύσεων για τη λήψη πιστοποιήσεων (όπως EU ECO Flower, 
το Green Key κλπ). Επίσης θα µπορούσαν να αναπτυχθούν Eco lodges ως µια νέα 
µορφή καταλύµατος για τον προορισµό, αξιοποιώντας τα πρότυπα του πράσινου 
τουρισµού. Τέλος η τοπική κοινωνία, θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα 
και την ευκαιρία να ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και να βιώσει στιγµές από την 
καθηµερινή ζωή. 

Επιµήκυνση 
Τουριστικής Περιόδου
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Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

Κατά τους µήνες της καλοκαιρινής περιόδου η Χαλκιδική έχει το Sun & Beach ως 
βασικό προϊόν της. Αυτό συνδυάζεται αρµονικά µε τον πολιτιστικό/θρησκευτικό 
τουρισµό και τις θεµατικές κατηγορίες φύση & δραστηριότητες, γαστρονοµία και 
ευεξία. Ως προϊόντα για περαιτέρω ανάπτυξη θεωρούνται ο Συνεδριακός 
τουρισµός (MICE) και το Yachting. 

Όµως το συγκεκριµένο βασικό προϊόν δεν είναι δυνατό να προσφερθεί ατόφιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Απαιτούνται κρίσιµες προσαρµογές στο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Χαλκιδικής ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε εποχή. Συνεπώς χρειάζεται να δηµιουργηθούν 3 νέα 
χαρτοφυλάκια για τις περιόδους όπου επικρατεί χαµηλή ζήτηση.

• Το πρώτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Φθινόπωρο θα αφορά τους µήνες 
Σεπτέµβριο - Οκτώβριο , στον απόηχο του καλοκαιριού, όπου ξεκινά να 
µειώνεται η ζήτηση (Shoulder months_decreasing demand)

• Το δεύτερο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Άνοιξη θα αφορά τους µήνες Απρίλιο και 
Μάιο, όπου η ζήτηση ξεκινάει να αυξάνεται (Shoulder months_increasing 
demand)

• Το τρίτο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο/Χειµώνας θα αφορά τους µήνες Νοέµβριο, 
∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (Off season months)

Ο διαχωρισµός των µηνών ανά χαρτοφυλάκιο έγινε µε βάση τα µηνιαία επίπεδα 
αφίξεων και διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της 
Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών. Η προτεραιοποίηση αφορά 
την ανάγκη εστίασης στις χρονικές περιόδους (Shoulder months) όπου υπάρχει 
ενεργή ζήτηση ώστε να ενισχυθεί. Σε επόµενη φάση θα µπορούσαν να 
ακολουθήσουν οι δράσεις για δηµιουργίας ζήτησης σε χρονικές περιόδους µε 
χαµηλά επίπεδα ζήτησης (Off season months).

Κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσαρµόζει τα τουριστικά προϊόντα στις 
δυνατότητες του προορισµού λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις 
δεδοµένες χρονικές περιόδους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τα συνδέει µε την 
υφιστάµενη προσφορά και την προσφορά που αναµένεται να υπάρξει αφού 
υλοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις. Σηµαντικό είναι να παρέχεται ένα 
προσαρµοσµένο (ανά εποχή) και ολοκληρωµένο σύνολο εµπειριών, µε βάση τις 
ανάγκες των αγορών και τµηµάτων στόχων. Οµοίως η στρατηγική Μάρκετινγκ που 
θα εφαρµοστεί ανά περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις παραπάνω 
πτυχές. 

Προτάσεις για εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος

Συνδυασµός µε City Break Θεσσαλονίκης
Κατά την ανάλυση των αγορών στόχων, έγινε αισθητή η ύπαρξη της τάσης 
δηµιουργίας ενός ενισχυµένου προϊόντος City Break. Αυτό περιλαµβάνει το 
υπάρχον City Break της Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε το προϊόν «Ήλιος & 
Θάλασσα» της Χαλκιδικής. Έτσι θα προσφέρεται µια διευρυµένη εµπειρία στον 
ταξιδιώτη, ικανή να µετακυλίσει ζήτηση από τον πρώτο προορισµό στο δεύτερο και 
αντίστροφα.

«Extended Sun & Beach»
Την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο, όπου το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα» έχει 
σηµαντικά υψηλή ζήτηση σε σχέση µε το χειµώνα, είναι χρήσιµο να αξιοποιηθούν 
πιο έντονα οι δευτερεύουσες προϊοντικές κατηγορίες (φύση & δραστηριότητες, 
γαστρονοµία κλπ). Για παράδειγµα οι Γερµανοί, οι Βρετανοί, οι Σέρβοι και οι 
Βέλγοι πέραν από τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα», ενδιαφέρονται για τη 
γαστρονοµία, το τοπίο και την φύση αλλά και τις εκδροµές στις γύρω περιοχές. 
Αυτές οι όψεις θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία σχετικών 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.

πακέτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων αγοράς.

Φύση και ∆ραστηριότητες
Σε αυτή την κατηγορία θα µπορούσε να αυξηθεί ο αριθµός των διαδροµών 
εκδροµών και ξεναγήσεων. Για παράδειγµα εκτός των 8 µονοπατιών στο όρος 
Άθως, υπάρχουν 20 ακόµα µονοπάτια για την εξερεύνηση της φύσης της 
Χαλκιδικής. Όµως δεν είναι γνωστός ο τρόπος και η διαδικασία δήλωσης 
συµµετοχής σε µια τέτοια διαδροµή. Είναι χρήσιµο να βελτιωθεί η οργάνωση και 
να παρέχεται η κατάλληλη ενηµέρωση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετέχουν. Ταυτόχρονα αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον, 
θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και άλλες µορφές δραστηριοτήτων, 
όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία κλπ

Πολιτιστικός Τουρισµός
Ανάπτυξη θεµατικής ενότητας γύρω από τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο του Μέγα 
Αλέξανδρου η οποία θα συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

Περιοχές όπως Αρχαία Στάγειρα, που είναι ο τόπος γέννησής του Αριστοτέλη 
και το Πάρκο Αριστοτέλη (δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό)

∆ύο µονοπάτια, το πρώτο από τη Νέα στην Παλαιά Στάγειρα (27 χλµ) µέσω της 
προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 και το δεύτερο στο Όρος 
Αριστοτέλης, από το χωριό Ολυµπιάδα στην παλιά πόλη της Σταγείρας

Το παγκόσµιο συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 χρόνια», που διοργανώνεται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και θα πραγµατοποιηθεί τον 
Μάιο του 2016Θρησκευτικός Τουρισµός

Θρησκευτικός Τουρισµός
Αυτή η κατηγορία θα µπορούσε να ενισχυθεί µε επισκέψεις στο Όρος Άθως 
(UNESCO), προσκύνηµα στα Βήµατα του Απόστολου Παύλου αλλά και το 
Ελληνικό Πάσχα. Ο θρησκευτικός πλούτος της περιοχής µπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο.

Ναυτικός Τουρισµός (Yachting)
Για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση σε:

∆ιοργάνωση ταξιδιών

Θαλάσσιες δραστηριότητες όπως καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κτλ. 
µε τη µορφή οργανωµένων ταξιδιών, εκδροµών κτλ.

Ανάπτυξη ιστιοπλοϊκών ή άλλων εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κτλ.) 
σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο

Αθλητικούς διαγωνισµούς

Προσφορά σεµιναρίων, µαθηµάτων, εκπαίδευση κτλ.

Κίνητρα χαµηλής φορολογίας για την ενθάρρυνση ελλιµενισµού σε ετήσια 
βάση

∆ηµιουργία κέντρου ψυχαγωγίας το οποίο θα διαθέτει εµπορικά καταστήµατα, 
εστιατόρια και µπαρ µε σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών

Ειδικά πακέτα µε προσφορές που να συνδυάζουν την διαµονή σε ένα 
θέρετρο της περιοχής µε την µαρίνα

Συνεδριακός τουρισµός (MICE)
Ο συνεδριακός τουρισµός εµφανίζει εποχική συµπληρωµατικότητα µε το κύριο 
προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα». Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 
πακέτα ταξιδίων συνδυάζοντας τα MICE ταξίδια µε διακοπές για «Ήλιο και 
Θάλασσα» κατά τις εποχές όπου υπάρχει ζήτηση για το κύριο προϊόν. Από την 
άλλη είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες συνεδριακές 
εγκαταστάσεις ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά 
και ο εµπλουτισµός των συνοδευτικών υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα είναι 
εφικτό να αναπτυχθεί περαιτέρω το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς 
και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το χειµώνα στις ανάγκες των ταξιδιωτών.

Γαστρονοµία
Για την ανάδειξη της γαστρονοµίας στη Χαλκιδική κρίνεται ωφέλιµη η εστίαση στα 
τοπικά αγροτικά προϊόντα και ανάδειξη παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας 
(ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αποστακτήρια, τυροκοµία κ.α.). Τα προϊόντα µπορούν 
κάλλιστα να συνδυαστούν µε ποικίλους τρόπους και να ενσωµατωθούν στην 
εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του σηµαντική αξία. Για παράδειγµα το 
ξενοδοχείο ή οι χώροι εστίασης µπορούν να προσφέρουν παραδοσιακά 
«κεράσµατα» στους επισκέπτες. Από την άλλη οι µέθοδοι καλλιέργειας και 
επεξεργασίας των προϊόντων µπορούν να γίνουν µέρος της ξενάγησης των 
επισκεπτών, προσφέροντάς τους µοναδικές στιγµές και εµπειρίες. Για παράδειγµα 
οι δρόµοι κρασιών θα µπορούσαν να προσαρµοστούν ανά εποχή και να 
αποτελούν µια όµορφη διαδροµή για τους επισκέπτες.

Γκολφ
Το γκολφ αποτελεί ένα σπορ για όλο το χρόνο. Μπορεί να συνδυαστεί µε τη 
διαµονή του επισκέπτη στη Χαλκιδική και να προσφέρει µοναδική χροιά στην 
εµπειρία του. Εκτός από το γήπεδο Γκολφ που υπάρχει στη Χαλκιδική, 
πραγµατοποιείται διαγωνισµός από το ΤΑΙΠΕ∆ για τη προσφορά ακινήτου για τη 
δηµιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή Σάνη 
του ∆ήµου Κασσάνδρας. Αυτή η επένδυση θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά 
στην προβολή του προορισµού και την προσέλκυση επισκεπτών που 
ενδιαφέρονται για Γκολφ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιµη είναι η σύναψη συνεργασιών 
µε οµοσπονδίες γκολφ της Ελλάδας και του εξωτερικού µε στόχο τη διοργάνωση 
διεθνών/εθνικών τουρνουά γκολφ και άλλων εκδηλώσεων.

Προσβάσιµος τουρισµός
Όπως αναλύθηκε κατά την περιγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρόκειται 
για µια κατηγορία τουρισµού µε ιδιαίτερα εξατοµικευµένες ανάγκες, τις οποίες 
πολλοί προορισµοί/τουριστικά προϊόντα αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν. 
Εφόσον επιλεγεί το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών µε βάση τις διεθνώς καθορισµένες προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει 
σηµαντικές επενδύσεις σε επίπεδο υποδοµών αλλά και συνοδευτικών υπηρεσιών. 
Όµως το συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς διαθέτει το σηµαντικό µέγεθος αλλά και 
αγοραστική δύναµη ώστε να θεωρηθεί ελκυστικό.

The Green Concept 
Aποτελεί µια από τις σηµαντικότερες τάσεις στον τουρισµό και είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη στα ταξίδια για πολυτέλεια. Το Green Concept – σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης - µπορεί να συνεισφέρει στην επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Ο τουρισµός στην «πράσινη οικονοµία» αναφέρεται µε τον 
όρο «Αειφόρος τουρισµός» και λαµβάνει πλήρως υπόψη τις υπάρχουσες και 
µελλοντικές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 
καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου, του περιβάλλοντος και των 
τοπικών κοινωνιών.

Ο Αειφόρος τουρισµός εστιάζει στη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πηγών, 
διατηρώντας τις απαραίτητες οικολογικές διεργασίες και βοηθώντας στην 
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα σέβεται 
την αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, διατηρώντας την υλική και άυλη 
πολιτισµική τους κληρονοµία και συνεισφέροντας στην διαπολιτισµική κατανόηση 
και αποδοχή. Τέλος διασφαλίζει τις βιώσιµες και µακροπρόθεσµες οικονοµικές 
λειτουργίες, παρέχοντας µε δίκαιο τρόπο κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής απασχόλησης, των 
ευκαιριών απόκτησης εισοδήµατος και των κοινωνικών υπηρεσιών για τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Η επίτευξη Αειφόρου τουρισµού είναι µια διαρκής διαδικασία και προϋποθέτει 
συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων, περιλαµβάνοντας τα απαραίτητα 
προληπτικά ή/και διορθωτικά µέτρα. Είναι ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι φορείς και η πολιτική ηγεσία, ώστε να εξασφαλιστεί ευρεία 
συµµετοχή και κοινωνική συναίνεση. Η έµφαση έγκειται στη διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ικανοποίησης για τους επισκέπτες και στην εξασφάλιση µια σηµαντικής 
εµπειρίας για τους τουρίστες µε παράλληλη ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
βιωσιµότητας και προώθηση οικολογικών τουριστικών πρακτικών.

Ο σχεδιασµός του προορισµού και η ανάπτυξη στρατηγικών είναι το πρώτο βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το επίπεδο προτείνεται η δηµιουργία σαφών 
προϋποθέσεων για την επίτευξη του εγχειρήµατος µέσω της συνεργασίας της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και των σχετικών 
υπουργείων σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας, εργασίας, αγροτικής 
ανάπτυξης, µεταφορών, υγείας, οικονοµικών, ασφάλειας κλπ. 

Οδικός Χάρτης Εξειδίκευσης 
∆ράσεων Τοµέα Τουρισµού

14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.5 Τουριστικό Προϊόν Χαλκιδικής

 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι κυβερνητικές επενδύσεις και πολιτικές µπορούν να 
µοχλεύσουν τις ενέργειες του ιδιωτικού τοµέα για τον πράσινο τουρισµό. Η 
έµφαση της αξιοποίησης χρηµατικών πόρων σε δηµόσια αγαθά όπως 
προστατευόµενες περιοχές, πολιτιστικά αγαθά, διατήρηση υδάτινων πόρων, 
διαχείριση των αποβλήτων, δηµόσιες µεταφορές και τις υποδοµές ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, µπορεί να µειώσει το κόστος των επενδύσεων του ιδιωτικού 
τοµέα  για πράσινο τουρισµό. Ταυτόχρονα φορολογικές ελαφρύνσεις και 
επιδοτήσεις θα µπορούσαν να έχουν καταλυτική επίδραση στην ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η επένδυση σε περιβαλλοντικό προσανατολισµό στον τουρισµό µπορεί να 
µειώσει το κόστος ενέργειας και νερού αλλά και τη φθορά φυσικών πόρων. 
Ταυτόχρονα µπορεί να ενισχύσει την αξία της βιοποικιλότητας, των 
οικοσυστηµάτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  Ταυτόχρονα η τάση αυτή έχει 
αυξηµένη ζήτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Περισσότερο από το ένα τρίτο 
των ταξιδιωτών αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τον φιλικό προς το περιβάλλον τουρισµό 
και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν µεταξύ 2 και 40% περισσότερο για µια τέτοια 
εµπειρία. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό που 
λαµβάνουν χώρα στον κλάδο του τουρισµού δε σχετίζονται αυστηρά σε 
συγκεκριµένα είδη τουρισµού και εξειδικευµένα τµήµατα αγοράς αλλά σε 
ολόκληρο τον τοµέα. Σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχουν εταιρίες που µπορούν να 
αποτελέσουν καλά παραδείγµατα τέτοιων πρακτικών. Αν και χρειάζονται πολλές 
προσαρµογές, ο πράσινος τουρισµός και τα ταξίδια αναµένεται να αναπτυχθούν 
καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ταξιδιωτών και ο βαθµός επίγνωσης τους σε 
θέµατα περιβάλλοντος (UNEP και UNWTO 2012).

Το Green Concept στη Χαλκιδική
Η Χαλκιδική θα µπορούσε να αναπτυχθεί ως «Πράσινος προορισµός» µέσα στο 
στρατηγικό πλαίσιο του αειφόρου τουρισµού µε έµφαση στις κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές πτυχές.  

Θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντος (όπως 
Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Ναυτικός κλπ) για την περιοχή της Χαλκιδικής σε 
συνδυασµό µε πρόσθετες νέες ή αναπτυσσόµενες κατηγορίες (όπως 
συνδυασµός µε “Θεσσαλονίκη City Break”, Προσβάσιµος, Αγροτουρισµός κλπ). 
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν ξεχωριστές εµπειρίες για τους επισκέπτες, 
οι οποίες θα έχουν σαν συστατικό στοιχείο τις αρχές του Αειφόρου τουρισµού. 

Οι ελκυστικές αγορές για την παροχή αυτών των τουριστικών προϊόντων είναι οι 
Σκανδιναβικές χώρες, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Σε πιο 
ειδικό επίπεδο η εστίαση θα µπορούσε να γίνει σε νέους, ζευγάρια και ηλικίες 55+. 

Για την αποτελεσµατική επίτευξη των παραπάνω, προτείνεται τόσο η αρµονική 
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσο και η συµβολή και υποστήριξη από 
την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά ιδιωτικό τοµέα, είναι ανάγκη η υλοποίηση 
προσαρµογών και επενδύσεων για τη λήψη πιστοποιήσεων (όπως EU ECO Flower, 
το Green Key κλπ).  Επίσης θα µπορούσαν να αναπτυχθούν Eco lodges ως µια νέα 
µορφή καταλύµατος για τον προορισµό, αξιοποιώντας τα πρότυπα του πράσινου 
τουρισµού. Τέλος η τοπική κοινωνία, θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά 
στην εµπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας του παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα 
και την ευκαιρία να ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και να βιώσει στιγµές από την 
καθηµερινή ζωή. 

Αειφορία

Κοινωνία

Περιβάλλον Οικονοµία

Υπεύθυνος (Responsible)
ΤουρισµόςΟικοτουρισµός

Θρησκευτικός Τουρισµός

Αγροτουρισµός

Nautical
(µαρίνες µε 
γαλάζια σηµαία)
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Για τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους προτείνεται να υλοποιηθεί αναζήτηση 
και στόχευση στα πιο ελκυστικά τµήµατα. Με βάση επιτυχηµένα µοντέλα για την 
αντιµετώπιση της εποχικότητας της ζήτησης άλλων χωρών µπορούν να 
εντοπιστούν κάποια τµήµατα της αγοράς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης 
βάσει της ανάλυσης των αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µπορούν να αναδειχθούν σηµαντικές ευκαιρίες. 

1. Εξειδικευµένα τµήµατα από ώριµες αγορές

Άτοµα Μεγαλύτερων Ηλικιακών Οµάδων
Οι χώρες της Ισπανίας και της Κύπρου µε βάση τη στρατηγική τους για τη µείωση 
της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου σκιαγραφούν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά των αγορών στόχων τους. Το προφίλ που προέκυψε αναφέρεται 
σε επισκέπτες: 

• Κυρίως από τις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής  
Ευρώπης

• Άνω των 50 ετών, µε το 20%-30% εξ αυτών να είναι άνω των 65 ετών, χωρίς  
παιδιά

• Με κύριο λόγο επίσκεψης τον ήλιο και τη θάλασσα, σε συνδυασµό µε φυσικές 
οµορφιές και τα πολιτισµικά ενδιαφέροντα του τόπου προορισµού

• Με µέση διάρκεια παραµονής 14 ηµέρες και µέση ηµερήσια δαπάνη έως και 3
0% περισσότερο από τους τουρίστες του καλοκαιριού

• Με προτίµηση σε ξενοδοχεία all inclusive

• Με πρωταρχική απαίτηση για προσφορά ευρύτατης γκάµας υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων από πλευράς ξενοδοχείου (π.χ. θερµαινόµενη πισίνα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναζωογόνησης και αναψυχής, θεµατικές 
βραδιές µε παραδοσιακή µουσική και χορούς, διοργάνωση χορευτικής βραδιάς 
µε ορχήστρα, έµφαση στην τοπική κουζίνα, διοργάνωση βραδιάς γνωριµίας 
µεταξύ των πελατών, κλπ.)

• Με προτίµηση σε προγράµµατα απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (πεζοπορία, 
εκδροµές, πολιτισµός, ψώνια, κλπ).

Κάποιες σηµαντικές όψεις οι οποίες κατατάχθηκαν ως καθοριστικές για την 
επιτυχία της αντιµετώπισης της εποχικότητας σε παραλιακό τουριστικό προορισµό 
της Ισπανίας µε κύρια αγορά τη Βρετανία είναι:

Το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας

Τα επίπεδα ποιότητας των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
ξενοδοχείων

Η σχέση ποιότητας - τιµής (value for money)

Η καθαριότητα και υγιεινή 

Η ποιότητα και ποικιλία του φαγητού 

Η φιλοξενία στα πλαίσια του ανθρώπινου παράγοντα

Πηγή: Kozak and Rimmington, 2000

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Ένα άλλο τµήµα που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά σε περιόδους 
χαµηλής ζήτησης είναι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η οποία χρήζει 
ειδικής προσαρµογής του τουριστικού προϊόντος για την προσφορά της 
καλύτερης δυνατής εµπειρίας. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προορισµών, το 
κοινό αυτό συχνά αποθαρρύνεται κατά τα ταξίδια του, λόγω της ελλιπούς 
πληροφόρησης και των αρνητικών εµπειριών. Η βελτίωση της προσβασιµότητας 
σε τουριστικούς προορισµούς και η δηµιουργία ειδικών εξατοµικευµένων 
πακέτων για το συγκεκριµένο τµήµα θα µπορούσε να βοηθήσει στην τόνωση της 
ζήτησης. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση για προσβασιµότητα έχει λάβει σηµαντικές 
διαστάσεις. Συγκεκριµένα το 2011 υπήρχαν 138.600.000 άνθρωποι µε ανάγκες 
για προσβασιµότητα, εκ των οποίων το 35,9% ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
ηλικίας 15-64 ετών και η πλειονότητα (64,1%) ήταν άτοµα 65 ετών και άνω. Οι 
χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων µε ανάγκες πρόσβασης είναι το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, µε εκτιµώµενο 

αριθµό 10 εκάτ. άτοµα. Για το έτος 2012 ο αριθµός των ταξιδίων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκαν από ανθρώπους µε ανάγκες προσβασιµότητας, 
ήταν περίπου 783 εκατοµµύρια. Η ζήτηση αυτή αναµένεται να αυξηθεί σε περίπου 
862 εκατ. ταξίδια ετησίως µέχρι το 2020, που ισοδυναµεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 1,2 ετησίως (European Commission, 2014).

Όσον αφορά την οικονοµική συνεισφορά του προσβάσιµου τουρισµού σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2012, ο άµεσος ακαθάριστος κύκλος εργασιών ήταν 
352 δισεκατοµµύρια ευρώ, η άµεση ακαθάριστη προστιθέµενη αξία ήταν 150 
δισεκατοµµύρια ευρώ και η άµεση συµβολή στην απασχόληση ήταν 4,2 
εκατοµµύρια άτοµα. Σε επίπεδο επιχειρηµατικής µονάδας, είναι χρήσιµο να 
αναφερθεί ότι η αγορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµφανίζει δείγµατα 
πιστότητας και έχει µεγαλύτερη µέση δαπάνη ανά ταξίδι (European Commission, 
2014). ∆ηλαδή τα περισσότερα άτοµα (πάνω από 80%) δηλώνουν ότι θα 
επέστρεφαν σε ένα προορισµό όπου είναι ικανοποιηµένα µε την προσβασιµότητα. 
Επίσης το κοινό αυτό τείνει κατά µέσο όρο να να διαθέτει 1,16 φορές περισσότερα 
χρήµατα απ’ότι οι αρτιµελείς επισκέπτες (Bowtell, 2014). 

Από την πλευρά της προσφοράς, το ποσοστό της αγοράς που ανταποκρίνεται 
στον προσβάσιµο τουρισµό είναι χαµηλό. Αυτό συµβαίνει διότι για την 
προσέλκυση και ικανοποίηση των αναγκών αυτού του τµήµατος απαιτούνται 
επενδύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης τόσο σε επίπεδο υποδοµών και 
εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από τα αρµόδια άτοµα. 
Τονίζεται ότι η πρόσβαση δεν αναφέρεται µόνο στη φυσική πρόσβαση σε χώρους 
αλλά και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ενηµέρωση.Το συγκεκριµένο τµήµα 
αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν 
υπόψη στη στρατηγικής ανάπτυξης του προσβάσιµου τουρισµού. 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι το τµήµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης, και/ή ακοής, µαθησιακές δυσκολίες και κινητικά 
προβλήµατα (χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων ή όχι) . Καθένα από τα προβλήµατα 
αυτά χρειάζεται και διαφορετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αναγκών. 

Μια γενική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίνει έµφαση στο:

Πως θα φτάσουν σε µια εγκατάσταση;

Πως θα εισέλθουν σε αυτή;

Πως θα τη χρησιµοποιήσουν;

Πως θα εξέλθουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;

Ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις µπορούν να θεωρηθούν τα ξενοδοχεία/ 
καταλύµατα, τουαλέτες, εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, εσωτερικά και υπαίθρια 
αξιοθέατα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να παρέχεται και 
η κατάλληλη πληροφόρηση µε έµφαση στις ανάγκες των ατόµων αυτών 
(European Commission, 2004). 

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν υποδοµές και δραστηριότητες για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Υπάρχει αριθµός παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών όπως 
ξενοδοχεία (πχ στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες), πολιτιστικά αξιοθέατα (πχ 
προσβάσιµα µουσεία στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκίς) και δυνατότητα 
για δραστηριότητες (sea track στην Πιερία). Προτείνεται ο περαιτέρω 
εµπλουτισµός των υπηρεσιών και εµπειριών αλλά και η οργάνωσή τους σε 
εξατοµικευµένα πακέτα υπηρεσιών, µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση και 
προώθηση στην συγκεκριµένη αγορά.  

2. Ελκυστικές υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

Μέσα από την ανάλυση των αγορών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προκύπτουν ευκαιρίες για στόχευση. Αυτές θα µπορέσουν να 
δράσουν καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί η ζήτηση για τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους.

Λόγω της µείωσης των αεροπορικών συνδέσεων κατά τους µήνες µε χαµηλά 
επίπεδα ζήτησης, καθίσταται εφικτή η εστίαση σε γειτονικές χώρες οι οποίες 
επισκέπτονται την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδικώς. Αυτές θα 
µπορούσαν να είναι η Σερβία & Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Ρουµανία η ΠΓ∆Μ 
αλλά και η Τουρκία µε τη Ρωσία. Πρόκειται για σηµαντικές αγορές που 
επισκέπτονται προορισµούς στην Περιφέρεια κυρίως κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού αλλά µερικές από αυτές τείνουν να αποφεύγουν την περίοδο αιχµής. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Βουλγαρία που επισκέπτεται τη Χαλκιδική κατά 
κόρον τους µήνες Μάιο και Σεπτέµβριο.

Σίγουρα η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων θα µπορούσε να συµβάλλει 
σηµαντικά στη ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης για την Περιφέρεια. Όµως στην 
παρούσα κατάσταση, η διαχείριση των διαθέσιµων αεροπορικών συνδέσεων θα 
µπορούσε να συµβάλλει αποτελεσµατικά στον επιδιωκόµενο στόχο. 

Για παράδειγµα, ένα σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών που επιλέγουν τη 
Θεσσαλονίκη για το προϊόν του City Break συνδυάζουν την παραµονή τους µε µια 
ηµερήσια εκδροµή ή διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική. Πρόκειται για επισκέπτες 
από Τουρκία (20% του συνόλου), Γερµανία (25% του συνόλου) και Ρωσία (10% 
του συνόλου). Είναι αντιληπτό ότι οι διάφοροι προορισµοί µπορούν να 
συνδυαστούν αποτελεσµατικά ώστε να δοθεί πρόσθετη αξία στις παρεχόµενες 
τουριστικές υπηρεσίες. Προς την ίδια κατεύθυνση η Θεσσαλονίκη θα µπορούσε 
να συνδυαστεί µε εκδροµές στα χιονοδροµικά κέντρα της Ηµαθίας, των Σερρών, 
της Πέλλας και της Πιερίας. 

3. Εγχώρια αγορά

Μια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική αγορά αντλείται από την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των προορισµών της Περιφέρειας ως χειµερινούς προορισµούς σε 
συνδυασµό µε το City Break της Θεσσαλονίκης. Στους νοµούς Ηµαθίας, Σερρών, 
Κιλκίς και Πέλλας η πλειονότητα των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ποιοτικό 
επίπεδο πραγµατοποιείται από Έλληνες. Ταυτόχρονα οι νοµοί Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας έχουν σηµαντικό αριθµό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ποσοτικό επίπεδο. Πρόκειται λοιπόν για επισκέπτες µε επίγνωση και προτίµηση 
προς αυτούς τους προορισµούς. Θα µπορούσαν να προσελκυστούν µε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και λιγότερες επενδύσεις, εφόσον αποτελούν 
ένα κοινό µε το οποίο υπάρχει εξοικείωση.

Ιδιαίτερα το τµήµα της αγοράς 18 µε 30 ετών θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
αύξηση της τουριστικής ζήτησης κατά τους χειµερινού µήνες. Πρόκειται για ένα 
τµήµα της αγοράς µε µεγάλη ευαισθησία στην τιµή, το οποίο δύναται να 
προσελκυστεί µε οικονοµικά πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες διαµονής, 

µεταφοράς και συµµετοχής σε δραστηριότητες χιονοδροµικών κέντρων. Βασικός 
ανταγωνιστής σε αυτό το πεδίο δράσης αποτελεί η Βουλγαρία µε τα οικονοµικά 
πακέτα που έχει αναπτύξει.

Εφόσον επιλεγούν οι αγορές όπου θα γίνει η στόχευση στρατηγικά, είναι 
απαραίτητο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που έχει ο προορισµός ώστε να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες των επισκεπτών. Σκοπός είναι να γίνει 
η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που θα λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες και 
ανάγκες των επισκεπτών και θα συµβάλλει στην πλήρη ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό 
το λόγο θα πρέπει να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του προορισµού για 
την περίοδο χαµηλής ζήτησης και να δηµιουργηθούν θεµατικές κατηγορίες 
τουρισµού µε βάση τις αγορές στόχους. Έπειτα χρειάζεται να διερευνηθούν οι 
ελλείψεις και τα τρωτά σηµεία των πιο σηµαντικών κατηγοριών ώστε να 
εξαλειφθούν για να είναι δυνατό να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα τουριστικά 
προϊόντα.
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.6 Στρατηγική Μάρκας και ∆ηµιουργική Οπτικοποίηση

 

Όσον αφορά την ταυτότητα Μάρκας για τον προορισµό και τα προϊόντα του, κατά 
το Φθινόπωρο και την Άνοιξη θα είναι όµοια µε αυτή που χρησιµοποιείται κατά την 
περίοδο υψηλής ζήτησης. Βέβαια θα λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
εµπλουτισµού των προϊόντων που διαφοροποιούνται σε κάθε εποχή. Όµως κατά 
την περίοδο του Χειµώνα, είναι ανάγκη η Μάρκα να προσαρµόζεται στις συνθήκες 
και τα προϊόντα που θα προσφέρονται. Για αυτό το λόγο, είναι ανάγκη να 
λαµβάνεται υπόψη και να προσαρµόζεται η στρατηγική µάρκας ώστε να 
υλοποιείται η διαφοροποίηση του προορισµού αποτελεσµατικά. 

Με τον ίδιο τρόπο και τα δηµιουργικά στοιχεία που περιβάλλουν τη µάρκα, θα 
πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε εποχής. Έτσι θα επικοινωνούν 
τα δυνατά σηµεία της µάρκας και θα προβάλλουν µια συνεπή εικόνα σε σχέση µε 
την κατάσταση του προορισµού για κάθε εποχή.

Για να οικοδοµηθεί µια συνεπής εικόνα των τουριστικών προϊόντων της 
Χαλκιδικής, είναι ανάγκη µε τη δηµιουργική οπτικοποίηση να δίνεται έµφαση στις 
µοναδικές εµπειρίες που µπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού του. Θα πρέπει χρησιµοποιούνται τα χρώµατα της κάθε εποχής και να 
αποτυπώνεται το υπάρχον προϊόν ρεαλιστικά. Το λεκτικό περιεχόµενο  θα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένο στα τµήµατα στόχους και να τους παρέχει χρήσιµη 
πληροφόρηση σχετικά µε το τι θα τους προσφέρει ο προορισµός και τα προϊόντα 
του τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Σε B2B επίπεδο, είναι λειτουργικό να δηµιουργηθεί υλικό για την προώθηση της 
Χαλκιδικής, που θα αφορά και τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. Με αυτό τον τρόπο 
θα είναι δυνατή η προβολή των πτυχών του προορισµού και κατά τις τη διάρκεια 
των εποχών του χρόνου ώστε να παρουσιαστεί στους ενδιαφερόµενους πελάτες 
µια ελκυστική ευκαιρία για αξιοποίηση. Σε αυτό το κοινό έχει µεγάλη σηµασία η 
προσεγµένη, εύστοχη και προσαρµοσµένη πληροφόρηση.
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.7 Εµπορική Πολιτική

 

Αφού επιλεγούν, δηµιουργηθούν και ισχυροποιηθούν τα τουριστικά προϊόντα για 
τη Χαλκιδική κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, είναι ανάγκη να προωθηθούν 
αποτελεσµατικά στη B2B αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να 
προσελκυστούν έµµεσα οι αγορές στόχοι (σε επίπεδο B2C) µε µεγαλύτερο 
ποσοστό επιτυχίας. Είναι αντιληπτό ότι  η B2B αγορά διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο 
στην προβολή και επιτυχία της Χαλκιδικής ως τουριστικού προορισµού κατά τους 
µήνες χαµηλής ζήτησης.

∆ηµιουργία B2B Πακέτων
Ο προορισµός πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωµένο εύρος υπηρεσιών µε τις 
διαθέσιµες επιλογές διαµονής, εστίασης, µεταφοράς και ψυχαγωγίας, έτσι ώστε 
να µπορούν να συνδυαστούν για τη σύνθεση πακέτων τουριστικών εµπειριών. 

Όλες οι διαθέσιµες επιλογές θα πρέπει να είναι δεδοµένες και να 
ανταποκρίνονται στη δυναµικότητα του προορισµού κατά τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους. Γι αυτό το λόγο τα προσφερόµενα πακέτα χρειάζεται να 
περιλαµβάνουν ένα πλήρες µείγµα υπηρεσιών, το οποίο θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει τα κριτήρια επιλογής των  B2B πελατών (κόστος, προσφορές, 
εµπιστοσύνη, συνέπεια, εξυπηρέτηση κ.α.) και τις ανάγκες των B2C πελατών 
(ψυχαγωγία, αναψυχή, χαλάρωση, value for money κ.α.).

Επικοινωνία και Προώθηση
Η αποτελεσµατική προσέλκυση Β2Β πελατών, προϋποθέτει στοχευµένη και 
ολοκληρωµένη επικοινωνία, παρέχοντας ελκυστικές ευκαιρίες για επένδυση. Γι’ 
αυτό το λόγο, χρειάζονται τακτικές προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες της  
συµπεριφοράς των πελατών. Πρόκειται για µια αγορά διαφορετική από την 
καταναλωτική, στην οποία οι κύκλοι και η αξία πωλήσεων έχουν µεγαλύτερο 
µέγεθος. Επίσης η δηµιουργία και διαχείριση σχέσεων διαθέτουν κοµβικό ρόλο 
και η πληροφόρηση  στα διάφορα στάδια αποφάσεων είναι πιο σύνθετη. Συνεπώς 
ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της στρατηγικής για την προσέλκυση της αγοράς 
θα πρέπει να γίνεται σε µακροχρόνια βάση.

Έµφαση χρειάζεται να δοθεί στην αποτελεσµατική υλοποίηση ∆ηµοσίων σχέσεων 
για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών σχέσεων µε B2B αγοραστές και 
σηµαντικούς εκπροσώπους της τουριστικής βιοµηχανικής αγοράς.  Μέσα από τη 
στοχευµένη συµµετοχή σε εκθέσεις, την παροχή προσαρµοσµένου προωθητικού 

υλικού, την ηλεκτρονική επικοινωνία και τα ταξίδια εξοικείωσης, µπορεί να 
υλοποιηθεί η επικοινωνία για το τουριστικό προϊόν που διαθέτει η Χαλκιδική κατά 
τους µήνες φθίνουσας ζήτησης. Στόχος είναι να αναδειχθεί η ελκυστική ευκαιρία 
για επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό και να διατηρηθεί αυτή η εικόνα σε 
βάθος χρόνου. Για να συµβεί αυτό προτείνεται οι υπεύθυνοι τουριστικοί φορείς 
που εκπροσωπούν τον προορισµό να παρέχουν µε συνέπεια, την καλύτερη 
δυνατή υποστήριξη στους επαγγελµατίες της B2B αγοράς.

Σχετικά µε το κοµµάτι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χρειάζεται να 
διαµορφωθούν κατάλληλα, η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(www.verymacedonia.gr ) και της Χαλκιδικής (www.visit-halkidiki.gr), ώστε να 
παρέχουν πλήρη, στοχευµένη και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση. Χρήσιµο είναι 
να παρουσιάζεται στα B2B κοινά, µια επαγγελµατική εικόνα µε έµφαση στις 
ανάγκες τους, ώστε να καλλιεργηθεί η εµπιστοσύνη και η αναγνωρισιµότητα για 
τον προορισµό της Χαλκιδικής. Η σελίδα που απευθύνεται σε αυτά τα κοινά, θα 
ήταν χρήσιµο να λάβει τη µορφή Portal, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
αναζητήσουν και να αποκτήσουν σε ηλεκτρονική µορφή όλη τη διαθέσιµη 
πληροφόρηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας, που θα 
είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες των Tour Operators, travel agencies και όλων 
των άλλων ενδιαφεροµένων. Μέσα από αυτή θα παρέχεται ουσιαστική 
πληροφόρηση και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις του προορισµού 
για την πραγµατοποίηση αγορών (One stop shop). Παράλληλα θα µπορούσε να 
παρέχει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας των πελατών µε ένα σύµβουλο (για 
τον τουριστικό προορισµό), ο οποίος θα τους ενηµερώνει και θα απαντά σε 
σχετικά ερωτήµατα. Η πλατφόρµα αυτή µε την εξατοµικευµένη πληροφόρηση και 
αµεσότητα στην υλοποίηση αγορών, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο 
για τη προώθηση των πακέτων τουριστικών προϊόντων σε διαδικτυακό επίπεδο.

Συστήµατα Ελέγχου
Η επικοινωνία και η διαχείριση των σχέσεων µε τους B2B πελάτες είναι κρίσιµης 
σηµασίας για την αύξηση και τη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα. Γι αυτό 
το λόγο είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στρατηγικών και 
τακτικών που χρησιµοποιούνται ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση των 
επενδυµένων κεφαλαίων.
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να ελέγχεται η ελκυστικότητα των προσφερόµενων 
πακέτων και να γίνεται προσαρµογή τους ανά εποχή και υπάρχουσα 
δυναµικότητα. Επίσης είναι ανάγκη να υλοποιείται έρευνα µικρού µήκους µε τους 
ίδιους τους πελάτες ώστε να παραθέτουν τα παράπονα και τις ανάγκες τους. 
Παράλληλα χρειάζεται να ελέγχεται και να αναβαθµίζεται το επίπεδο της 
πληροφόρησης που παρέχεται ηλεκτρονικά και µέσω του προωθητικού υλικού. 
Τέλος χρειάζεται να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των εκδηλώσεων και 
εκθέσεων σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, ώστε να βελτιωθεί 
η µελλοντική τους συνεισφορά.
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Αφού επιλεγούν, δηµιουργηθούν και ισχυροποιηθούν τα τουριστικά προϊόντα για 
τη Χαλκιδική κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης, είναι ανάγκη να προωθηθούν 
αποτελεσµατικά στη B2B αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να 
προσελκυστούν έµµεσα οι αγορές στόχοι (σε επίπεδο B2C) µε µεγαλύτερο 
ποσοστό επιτυχίας. Είναι αντιληπτό ότι η B2B αγορά διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο 
στην προβολή και επιτυχία της Χαλκιδικής ως τουριστικού προορισµού κατά τους 
µήνες χαµηλής ζήτησης.

∆ηµιουργία B2B Πακέτων
Ο προορισµός πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωµένο εύρος υπηρεσιών µε τις 
διαθέσιµες επιλογές διαµονής, εστίασης, µεταφοράς και ψυχαγωγίας, έτσι ώστε 
να µπορούν να συνδυαστούν για τη σύνθεση πακέτων τουριστικών εµπειριών. 

Όλες οι διαθέσιµες επιλογές θα πρέπει να είναι δεδοµένες και να 
ανταποκρίνονται στη δυναµικότητα του προορισµού κατά τις συγκεκριµένες 
χρονικές περιόδους. Γι αυτό το λόγο τα προσφερόµενα πακέτα χρειάζεται να 
περιλαµβάνουν ένα πλήρες µείγµα υπηρεσιών, το οποίο θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει τα κριτήρια επιλογής των B2B πελατών (κόστος, προσφορές, 
εµπιστοσύνη, συνέπεια, εξυπηρέτηση κ.α.) και τις ανάγκες των B2C πελατών 
(ψυχαγωγία, αναψυχή, χαλάρωση, value for money κ.α.).

Επικοινωνία και Προώθηση
Η αποτελεσµατική προσέλκυση Β2Β πελατών, προϋποθέτει στοχευµένη και 
ολοκληρωµένη επικοινωνία, παρέχοντας ελκυστικές ευκαιρίες για επένδυση. Γι’ 
αυτό το λόγο, χρειάζονται τακτικές προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες της  
συµπεριφοράς των πελατών. Πρόκειται για µια αγορά διαφορετική από την 
καταναλωτική, στην οποία οι κύκλοι και η αξία πωλήσεων έχουν µεγαλύτερο 
µέγεθος. Επίσης η δηµιουργία και διαχείριση σχέσεων διαθέτουν κοµβικό ρόλο 
και η πληροφόρηση στα διάφορα στάδια αποφάσεων είναι πιο σύνθετη. Συνεπώς 
ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της στρατηγικής για την προσέλκυση της αγοράς 
θα πρέπει να γίνεται σε µακροχρόνια βάση.

Έµφαση χρειάζεται να δοθεί στην αποτελεσµατική υλοποίηση ∆ηµοσίων σχέσεων 
για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών σχέσεων µε B2B αγοραστές και 
σηµαντικούς εκπροσώπους της τουριστικής βιοµηχανικής αγοράς. Μέσα από τη 
στοχευµένη συµµετοχή σε εκθέσεις, την παροχή προσαρµοσµένου προωθητικού 

υλικού, την ηλεκτρονική επικοινωνία και τα ταξίδια εξοικείωσης, µπορεί να 
υλοποιηθεί η επικοινωνία για το τουριστικό προϊόν που διαθέτει η Χαλκιδική κατά 
τους µήνες φθίνουσας ζήτησης. Στόχος είναι να αναδειχθεί η ελκυστική ευκαιρία 
για επένδυση στο συγκεκριµένο προορισµό και να διατηρηθεί αυτή η εικόνα σε 
βάθος χρόνου. Για να συµβεί αυτό προτείνεται οι υπεύθυνοι τουριστικοί φορείς 
που εκπροσωπούν τον προορισµό να παρέχουν µε συνέπεια, την καλύτερη 
δυνατή υποστήριξη στους επαγγελµατίες της B2B αγοράς.

Σχετικά µε το κοµµάτι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χρειάζεται να 
διαµορφωθούν κατάλληλα, η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(www.verymacedonia.gr ) και της Χαλκιδικής (www.visit-halkidiki.gr), ώστε να 
παρέχουν πλήρη, στοχευµένη και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση. Χρήσιµο είναι 
να παρουσιάζεται στα B2B κοινά, µια επαγγελµατική εικόνα µε έµφαση στις 
ανάγκες τους, ώστε να καλλιεργηθεί η εµπιστοσύνη και η αναγνωρισιµότητα για 
τον προορισµό της Χαλκιδικής. Η σελίδα που απευθύνεται σε αυτά τα κοινά, θα 
ήταν χρήσιµο να λάβει τη µορφή Portal, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
αναζητήσουν και να αποκτήσουν σε ηλεκτρονική µορφή όλη τη διαθέσιµη 
πληροφόρηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας, που θα 
είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες των Tour Operators, travel agencies και όλων 
των άλλων ενδιαφεροµένων. Μέσα από αυτή θα παρέχεται ουσιαστική 
πληροφόρηση και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις του προορισµού 
για την πραγµατοποίηση αγορών (One stop shop). Παράλληλα θα µπορούσε να 
παρέχει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας των πελατών µε ένα σύµβουλο (για 
τον τουριστικό προορισµό), ο οποίος θα τους ενηµερώνει και θα απαντά σε 
σχετικά ερωτήµατα. Η πλατφόρµα αυτή µε την εξατοµικευµένη πληροφόρηση και 
αµεσότητα στην υλοποίηση αγορών, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο 
για τη προώθηση των πακέτων τουριστικών προϊόντων σε διαδικτυακό επίπεδο.
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Συστήµατα Ελέγχου
Η επικοινωνία και η διαχείριση των σχέσεων µε τους B2B πελάτες είναι κρίσιµης 
σηµασίας για την αύξηση και τη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα. Γι αυτό 
το λόγο είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στρατηγικών και 
τακτικών που χρησιµοποιούνται ώστε  να βελτιστοποιείται η απόδοση των 
επενδυµένων κεφαλαίων.
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να ελέγχεται η ελκυστικότητα των προσφερόµενων 
πακέτων και να γίνεται προσαρµογή τους ανά εποχή και υπάρχουσα 
δυναµικότητα. Επίσης είναι ανάγκη να υλοποιείται έρευνα µικρού µήκους µε τους 
ίδιους τους πελάτες ώστε να παραθέτουν τα παράπονα και τις ανάγκες τους. 
Παράλληλα χρειάζεται να ελέγχεται και να αναβαθµίζεται το επίπεδο της 
πληροφόρησης που παρέχεται ηλεκτρονικά και µέσω του προωθητικού υλικού. 
Τέλος χρειάζεται να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των εκδηλώσεων και 
εκθέσεων σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, ώστε να βελτιωθεί 
η µελλοντική τους συνεισφορά.
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.8 Χρηµατοδοτικά Κίνητρα  

 

Για την έναρξη των παραπάνω δράσεων και τη δηµιουργία µιας ισχυρής βάσης για 
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου της Χαλκιδικής, προτείνεται η εφαρµογή 
ενός πιλοτικού σχεδίου µε τα συµπεριλαµβανόµενα χρηµατοδοτικά κίνητρα µέσω 
της ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
σε συνεργασία µε το ΕΠΑΝΕΚ, για επενδύσεις έργα και παρεµβάσεις.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δράσεις, οι οποίες συνιστούν µια 
ολοκληρωµένη παρέµβαση στην περιοχή µε τους αντίστοιχους ενδεικτικούς 
προϋπολογισµούς.
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14. ΟΧΕ για την Επιµήκυνση της Τουριστικής Περιόδου στη Χαλκιδική
14.8 Χρηµατοδοτικά Κίνητρα  

 

∆ράσεις – Προτεραιότητες «σηµαία»

Ενδεικτική δηµό-
σια δαπάνη

(ΕΣΠΑ)
ευρώ

Ενδεικτική µόχλευση
Ιδιωτικής δαπάνης

ευρώ

Χρονικό 
διάστηµα 

υλοποίησης
(έτη)

Φορέας 
υλοποίησης

Προτεραιότητα
Α=υψηλή
Β=µέση

Αναβάθµιση ξενοδοχειακής υποδοµής (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων) 
µε έµφαση στη δηµιουργία πρόσθετων υποδοµών όπως σκέπαστρα, 
θερµαινόµενες πισίνες, day spa, γυµναστήρια, εγκαταστάσεις ψυχα-
γωγίας κ.α.)

5.000.000 € 2 Επιχειρήσεις Α

Βελτίωση/αναβάθµιση συνεδριακών εγκαταστάσεων για την ανά-
πτυξη του συνεδριακού τουρισµού

1.000.000 € 2.000.000 € 2 Επιχειρήσεις Α

Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γηπέδων γκολφ, µίνι 
γκολφ, ποδοσφαίρου, τένις, πίστες Go Kart κ.α.

5.000.000 € 19.000.000 € 4 Επιχειρήσεις/ΟΤΑ Β

Κατασκευές υποδοµών σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σηµεία 
ενδιαφέροντος για αντιµετώπιση κακών καιρικών συνθηκών

1.000.000 € 2
Υπουργείο 
Πολιτισµού

Β

Ενίσχυση εναλλακτικών µορφών τουρισµού για τη συµπλήρωση του 
κύριου προϊόντος και διασύνδεση αυτών µέσω θεµατικών διαδρο-
µών όπως αρχαιολογικών-πολιτιστικών και θρησκευτικών

2.000.000 € 2.000.000 € 2

Επιχειρήσεις/
συνεταιρισµοί/

σύλλογοι/
υπουργείο 

πολιτισµού/
εκκλησία

Β

Βελτίωση-δηµιουργία µονοπατιών για πεζοπορία και ποδηλατοδρόµιων 1.000.000 € 2
ΟΤΑ/δασική 

υπηρεσία
Β

Στήριξη και αναβάθµιση της τοπικής παραγωγής αγροδιατροφικών, 
κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων και ενσωµάτωση αυτής 
στο τουριστικό κύκλωµα – ένταξη τοπικής κουζίνας στα ξενοδοχεία

1.000.000 € 1.000.000 €
Επιχειρήσεις/
συνεταιρισµοί

Α

Στήριξη τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψηφιοποίηση τοπικού 
πολιτισµού

500.000 €
ΟΤΑ/πολιτιστικοί 

φορείς
Β

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και χρήσης εναλλακτικών 
µορφών ενέργειας

2.000.000 € 2.000.000 € Επιχειρήσεις Β

Προώθηση συµπαραγωγής θερµότητας-ηλεκτρισµού σε µεγάλες 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

2.000.000 € 2.000.000 € Επιχειρήσεις Β

Μικρά οδικά έργα βελτίωσης της προσβασιµότητας των προορισµών 3.000.000 € Περιφέρεια/ΟΤΑ Α

Κατάρτιση προσωπικού για την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστά-
σεων και για την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες

500.000 €
Επιχειρήσεις/ΚΕΚ/

ΟΤΑ
Α

ΣΥΝΟΛΟ 24.000.000 € 38.000.000 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ Ε∆ΕΤ ΒΑΣΕΙ 3ΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΑΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

€ % € % € %

ΕΠΑΝΕΚ 3.735.085.423 € 18,89%

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 4.361.588.892 € 22,06%

ΕΠΑΝΑ∆ 2.152.201.141 € 10,88%

ΜΕΤΑΡΥΘΜ 386.425.295 € 1,95%

ΑΜΘ Λιγότερο αναπτυγµένες 416.069.729 € 2,10% 416.069.729 € 9,04% 416.069.729 € 16,81%

ΚΜ Λιγότερο αναπτυγµένες 790.667.716 € 4,00% 790.667.716 € 17,17% 790.667.716 € 31,94%

ΘΕΣ Λιγότερο αναπτυγµένες 328.710.978 € 1,66% 328.710.978 € 7,14% 328.710.978 € 13,28%

ΗΠΕΙΡ Λιγότερο αναπτυγµένες 267.016.991 € 1,35% 267.016.991 € 5,80% 267.016.991 € 10,78%

∆ΥΤ ΕΛΛ Λιγότερο αναπτυγµένες 402.343.182 € 2,03% 402.343.182 € 8,74% 402.343.182 € 16,25%

∆ΥΤ ΜΑΚ Περιφέρειες σε µετάβαση 271.022.397 € 1,37% 271.022.397 € 5,89% 271.022.397 € 10,95%

ΣΤΕ Περιφέρειες σε µετάβαση 97.338.435 € 0,49% 97.338.435 € 2,11%

ΠΕΛ Περιφέρειες σε µετάβαση 221.537.609 € 1,12% 221.537.609 € 4,81%

ΙΟΝ Περιφέρειες σε µετάβαση 185.955.002 € 0,94% 185.955.002 € 4,04%

ΒΟΡ ΑΙΓ Περιφέρειες σε µετάβαση 247.203.968 € 1,25% 247.203.968 € 5,37%

ΚΡΗΤ Περιφέρειες σε µετάβαση 356.369.237 € 1,80% 356.369.237 € 7,74%

ΑΤΤ
Περισσότερο 
αναπτυγµένες 934.169.428 € 4,72% 934.169.428 € 20,29%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓ
Περισσότερο 
αναπτυγµένες 86.131.827 € 0,44% 86.131.827 € 1,87%

ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ 4.195.972.284 € 21,22%

ΤΒ 338.960.169 € 1,71%

ΣΥΝΟΛΟ 19.774.769.703 € 100,00% 4.604.536.499 € 100,00% 2.475.830.993 € 100,00%
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