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Εισαγωγή 

Η στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού που παρουσιάζεται στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια 

Δράσης» εστιάζει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στοχεύοντας στις 

ακόλουθες κύριες στρατηγικές προτεραιότητες: την ενδυνάμωση του brand «Ελλάδα», την χωρική και χρονική επέκταση της 

τουριστικής δραστηριότητας, την αύξηση της μέσης ημερήσιας δαπάνης, την επέκταση της μέσης διάρκειας διαμονής καθώς 

και την ενίσχυση της διείσδυσης στις υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές και το άνοιγμα νέων. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η επίτευξη των στόχων αυτών θα βασιστεί σε ολοκληρωμένη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για 36 

ενδεικτικούς προορισμούς. Τα Σχέδια Δράσης αναπτύχθηκαν τόσο για οριζόντιες βασικές στρατηγικές περιοχές–άξονες, όσο 

και ανά προϊόν, είτε κύριο είτε συμπληρωματικό. 

Στο  παρόν τεύχος παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης σε τρεις ενότητες που καλύπτουν τις 

στρατηγικές περιοχές – άξονες, τα κύρια προϊόντα και τα συμπληρωματικά προϊόντα 
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1. Προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις/Δράσεις ανά περιοχή-άξονα 

To Εθνικό Σχέδιο Δράσης προκύπτει απο τη σύνθεση των Σχεδίων Δράσης των 36 προορισμών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

προτεινόμενες οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις και εξειδικευμένες δράσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού σε 5 βασικές 

στρατηγικές περιοχές–άξονες: α) βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών, β) αναβάθμιση, & προώθηση του τουριστικού προϊόντος, γ) ψηφιακή 

αναβάθμιση & μετασχηματισμός, δ) προστασία του περιβάλλοντος & αειφορία και ε) ενίσχυση δεξιοτήτων & ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας. 

1.1 Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών 

1. Προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, 

αναβάθμιση των αερολιμενικών υποδομών (πέραν αυτόν που αναβαθμίστηκαν πρόσφατα από την Fraport Greece), ενεργός 

προσέλκυση νέων πτήσεων και αύξηση της συνδεσιμότητας όλων των ελληνικών προορισμών (μέσω αεροπορικών εταιριών 

χαμηλού κόστους), καθώς και ενεργός προώθηση και προβολή των αντίστοιχων προορισμών από τους (νέους) διαχειριστές 

των αερολιμένων 

2. Αναβάθμιση (π.χ. επέκταση θέσεων ελλιμενισμού, βελτίωση βασικών υποδομών για τους επιβάτες) ή κατασκευή νέων 

λιμενικών υποδομών (π.χ. νέο λιμάνι στη Σαντορίνη), βελτίωση της διασυνδεσιμότητάς τους με οδικούς / σιδηροδρομικούς 

άξονες και αερολιμένες, αναπλάσεις και προσαρμογές γύρω από την περιοχή των λιμένων, προσαρμογή των δρομολογίων της 

εγχώριας ακτοπλοΐας για μείωση συνωστισμού κατά τους μήνες με υψηλή τουριστική κίνηση και βελτίωση της ακτοπλοϊκής 

συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας (νησιωτικών) προορισμών 

3. Βελτίωση / αναβάθμιση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου (κύριο και επαρχιακό) και της 

ασφάλειας του, ολοκλήρωση των έργων που αφορούν την κατασκευή / επέκταση των κύριων αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας 

(ΒΟΑΚ, Ε65, ολοκλήρωση του άξονα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα που αποτελεί τμήμα της Ιόνιας Οδού) και των περιφερειακών αξόνων 

αυτών, καθώς και έργα αναβάθμισης των μεθοριακών σταθμών στα βόρεια σύνορα της χώρας με την Αλβανία, την Βόρεια 

Μακεδονία, τη  Βουλγαρία και την Τουρκία για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αφίξεων οδικού τουρισμού  

Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών 
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4. Βελτίωση και επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου (π.χ. Σιδηροδρομική Εγνατία, επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου 

στην Αθήνα) 

5. Βελτίωση και ανάπτυξη αστικής κινητικότητας (π.χ. αναβάθμιση / επέκταση υπηρεσιών ΜΜΜ / δημόσιας συγκοινωνίας – 

βελτιστοποίηση συχνότητας δρομολογίων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής κοινού, 

ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πυλών εισόδου, ολοκλήρωση έργων μετρό Θεσσαλονίκης κ.α., χώροι στάθμευσης, δημιουργία 

συστήματος μετακίνησης με μέσα μικροκινητικότητας, διαμόρφωση δικτύου ποδηλατοδρόμων ή αναβάθμιση/συντήρηση 

υπαρχόντων στους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας, της Κρήτης και της Βόρειας Κρήτης)  

6. Υλοποίηση / σχεδιασμός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών -οδικό δίκτυο, αεροδρόμια, λιμένες και εναλλακτικά μέσα 

όπως υδροπλάνα, θαλάσσια ταξί, αλλά και τακτικά δρομολόγια από ιδιωτικά λεωφορεία για τη σύνδεση προορισμών με την βασική 

πύλη εισόδου (ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την πλησιέστερη αεροπορική υποδομή), ενίσχυση 

του επιπέδου διασύνδεσης των πυλών εισόδου με ΜΜΜ (ΚΤΕΛ κ.α.)- για τη βελτίωση της ενδοπεριφερειακής / διαπεριφερειακής / 

διασυνοριακής συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας των προορισμών με δύσκολη / χρονοβόρα πρόσβαση 

7. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας των προορισμών για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

(προσβασιμότητα / πλήρης προσπελασιμότητα πυλών εισόδου, βελτίωση συνθηκών πρόσβασης του αστικού/ημιαστικού 

περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα - με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, 

συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη 

αστική κινητικότητα κ.α.) 

8. Βελτίωση / ενίσχυση βασικών υποδομών των προορισμών που αφορούν την υγεία (εξοπλισμός και προσωπικό νοσοκομείων, 

κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ), την ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική διασύνδεση νησιών), την υδροδότηση, την αποχέτευση, την επεξεργασία 

λυμάτων, την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων (π.χ. κατασκευή ΜΕΑ) και την πολιτική προστασία 

(αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικές ζώνες κ.α.). 

 

Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών 
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1.2 Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος 

1. Ανάπτυξη Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας 

(ανάπτυξη ξεχωριστών DMO για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) και ένταξη των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) του τουρισμού 

στον DMO (με διαφοροποίηση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού) με σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένης και 

δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένης στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη στην Περιφέρεια και στις βασικές αγορές 

στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων 

(π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για 

την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών των ενδιαφερόμενων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (Περιφέρεια, Δήμοι, τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, διαχειριστές αεροδρομίων, ακτοπλοϊκές κ.α.) 

για την δημιουργία / υλοποίηση στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης 

2. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την τουριστική προβολή των Ελληνικών Περιφερειών προωθώντας 

την ποικιλομορφία και το πλήθος επιλογών που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί, καθώς και την ανάδειξη νέων πόλων 

τουριστικής ανάπτυξης και κατάρτιση ολοκληρωμένου, συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος τουριστικής προβολής και 

προώθησης για κάθε Περιφέρεια (αναγνώριση των USPs της κάθε Περιφέρειας / προορισμού, κατάλληλα κανάλια προβολής και 

προώθησης – συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταξίδια εξοικείωσης, υποστηρικτικά 

προγράμματα μάρκετινγκ σε συνεργασίας με αεροπορικές εταιρίες / tour operators  κ.α., πλαίσιο συνεργασίες με φορείς όπως ο 

ΕΟΤ, η Marketing Greece, μηνύματα, στοχευμένες αγορές εισερχόμενου τουρισμού και τμήματα πελατείας, χρήση σύγχρονων 

ψηφιακών εργαλείων όπως big data analytics και artificial intelligence για την αύξηση της αποδοτικότητας των σχετικών ενεργειών 

κτλ.) 

3. Οργάνωση και ανάπτυξη Film Offices σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας για την προώθηση της χώρας ως 

ανταγωνιστικού κινηματογραφικού προορισμού, καθώς και για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση υλοποίησης διεθνών 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος 
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4. Χάραξη στρατηγικής για τον εμπλουτισμό και σύνδεση των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων του ελληνικού 

τουρισμού για την ανάπτυξη μοναδικών θεματικών εμπειριών (Γαστρονομία, Οινοτουρισμός, Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, 

Sports & Activities κ.α.) ανάλογα με τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά, τους διαθέσιμους πόρους και υπηρεσίες της κάθε 

Περιφέρειας / προορισμού, τη διασύνδεσή αυτών με τα κύρια τουριστικά προϊόντα, την ένταξη τους σε τουριστικά πακέτα, τη 

σύμπραξη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας και εξειδικευμένων επαγγελματιών (Προώθηση κουλτούρας 

συνεργασιών σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο), καθώς και την προώθηση / υποστήριξη διαπεριφερειακών / διασυνοριακών 

συνεργασιών για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων / εμπειριών (π.χ. αθλητικές / πολιτιστικές εκδηλώσεις, βιωματικές 

θεματικές εμπειρίες), την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος (σύμφωνα ποιότητας κ.α.) και την επέκταση της τουριστικής 

περιόδου 

5. Σύνδεση προορισμών σε γεωγραφική βάση και ανάπτυξη μακροπροορισμών με στόχο την βέλτιστη προβολή, προώθηση και 

ανάπτυξη προϊόντων και την υλοποίηση συνεργειών – ενδεικτικά προτείνονται οι μακροπροορισμοί Πελοπόννησος (Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και ΠΕ Ηλείας και Αχαΐας), Μακεδονία (Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Καβάλας, Θάσου και 

Δράμας) 

6. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών: αναβάθμιση ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και αύξηση της 

ασφάλειας των μεταφορών, κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο των 

Περιφερειών της Ηπειρωτικής χώρας, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού 

και σε συγκοινωνιακούς κόμβους, ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων, προώθηση πιστοποίησης υποδομών 

αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και πιστοποίησης ποιότητας 

διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών, υποδομές πλήρους και 

απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 

αγροτουριστικού ενδιαφέροντος, παροχή κινήτρων για την βελτίωση των υποδομών καταλύματος, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε 

τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, δημιουργία ενιαίων τουριστικών καρτών city pass για 

επιλεγμένους πόλους city break (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) κ.α. 

Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος 
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7. Ανάπτυξη digital info points στις βασικές πύλες εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια, μεθοριακοί σταθμοί) και σε κεντρικά σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος του κάθε προορισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τον τουρισμό (πόροι, σημεία ενδιαφέροντος, 

αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις κ.α.), χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, λειτουργίες καταστημάτων, μεταφορές 

κ.α., τρισδιάστατους διαδραστικούς χάρτες, καθώς και σχετικό έντυπο πληροφοριακό υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος 
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1.3 Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός 

1. Δημιουργία ενιαίων διαδικτυακών τουριστικών πυλών για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας (ξεχωριστές πύλες για Κυκλάδες 

και Δωδεκάνησα) και πλήρης διασύνδεσή τους με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό 

προϊόν τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων προορισμών, Περιφέρειας αλλά και για την Ελλάδα συνολικά, καθώς και με σχετικές δημόσιες 

βάσεις δεδομένων με σκοπό την ολοκληρωμένη, γρήγορη και εύκολη παροχή και αναζήτηση τουριστικής πληροφόρησης για όλες τις 

προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές, πόρους και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. 

τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.)  

▪ σύγχρονο design και απρόσκοπτη λειτουργία και περιήγηση σε πολλαπλές γλώσσες και συσκευές, εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη, εφαρμογή smartphones, καταγραφή δεδομένων σχετικά 

με την πλοήγηση σε αυτή για την ενημέρωση της στρατηγικής διαδικτυακής στόχευσης / προώθησης του προορισμού / 

Περιφέρειας, δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων  

▪ συγκέντρωση πληροφοριών όπως ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19, 

πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο 

αρχαιολογικών χώρων / μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια 

κ.α.), ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν και άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού 

ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για άτομα μειωμένης κινητικότητας, 

αποστάσεις ταξιδιών, πρόγνωση καιρού, δραστηριότητες) 

 

2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις τουριστικές επιχειρήσεις 

▪ Παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας  και 

ψηφιακών εργαλείων «έξυπνων εφαρμογών» στις λειτουργικές δραστηριότητές τους, τη βελτίωση της οργάνωσής 

τους και την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών που άπτονται της οικονομικής αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας και της 

εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής αειφορίας, 

Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός , 
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καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 

περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού 

▪ Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών (Destination Management System) από τους 

κλάδους αερομεταφορών, εστίασης, καταλυμάτων κ.α. 

▪ Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και 

τους επισκέπτες 

▪ Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή 

(omnichannel) 

▪ Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση σε αγορές και πρόβλεψη της ζήτησης, για 

την κάλυψη των αναγκών των τουριστών, για ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης και προβολής και για 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης 

▪ Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την 

ενίσχυση εμπειρίας του επισκέπτη αλλά και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από 

την καθημερινότητα στον προορισμό 

 

3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε τουριστικούς πόλους της χώρας  

▪ Έξυπνες εφαρμογές στις οδικές και λοιπές υποδομές (ύδρευση, περιβάλλον, ενέργεια) 

▪ Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την 

βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας 

▪ Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού και ανάδειξη επιλεγμένων προορισμών σε «έξυπνους» (Αθήνα, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, προορισμοί των 

Δωδεκανήσων / Κυκλάδων με υψηλή επισκεψιμότητα) 

 

Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός , 
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4. Δημιουργία μηχανισμού πληροφόρησης και κεντρικής πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού (εθνικό Data Hub) με σκοπό την 

συλλογή και αποθήκευση γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας από διαφορετικές πηγές, την παροχή και το διαμοιρασμό 

επεξεργασμένης και οπτικοποιημένης, δυναμικής πληροφορίας για τα μεγέθη του τουρισμού με τη χρήση τεχνολογιών big data 

analytics και επιχειρηματικής ευφυΐας, την στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων, την ανάπτυξη μοντέλων για την 

πρόγνωση της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα, την έγκαιρη διάγνωση των σύγχρονων τουριστικών εξελίξεων και την εποπτεία 

των βασικών υποδομών που υποστηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη (ενέργεια, ύδατα, συνδεσιμότητα, μεταφορικές υποδομές, 

διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, ασφάλεια, υγεία, πολιτισμικοί και φυσικοί πόροι κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός , 
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1.4 Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία 

1. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα ελκυστικό, βιώσιμο και αειφόρο προορισμό μέσω: 

▪ Εστιασμένων χωρικών αναπλάσεων (επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, 

ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής 

ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται κ.α.) 

▪ Ρύθμισης των ζωνών δόμησης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον  

▪ Ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων και χρήση νέων τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων / 

αποβλήτων / υδάτων / ενέργειας και την προστασία / αποκατάσταση των φυσικών πόρων από φυσικές / 

ανθρωπογενείς καταστροφές και τη ρύπανση 

▪ Εκπόνησης σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης για ευαίσθητους φυσικούς τόπους 

▪ Υπογειοποίησης καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 

▪ Μέτρων ενθάρρυνσης των τουριστικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση δράσεων σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω οικοσήμανσης (Eco-Label) 

▪ Καταγραφής απαιτούμενων έργων σχετικά με την προστασία ενάντια στην κλιματική αλλαγή 

▪ Σχεδιασμού γρήγορων δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κυρίως φυσικών λύσεων που μπορούν να 

βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή (πχ δεντροφυτεύσεις, προστασία βιοποικιλότητας) 

▪ Καταγραφής των αναγκών ανά προορισμό σε θέματα υδάτινων πόρων και διαχείρισης λυμάτων βάσει 

επισκεψιμότητας τους 

▪ Καταγραφής ενεργειακών προβλημάτων και επάρκειας υποδομών στις τουριστικές περιοχές 

▪ Σχεδιασμού προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων ανά περιοχή με έμφαση στο μοντέλο ο ρυπαίνων πληρώνει (pay 

as you throw) που έχει θεσμοθετηθεί 

▪ Δράσεων και αποφάσεων για την ολική κατάργηση των πλαστικών ειδικά σε νησιωτικούς προορισμούς 

▪ Μελέτης για την περιβαλλοντική εισφορά τουριστών και δημιουργίας αποθεματικού για έργα 

▪ Αξιολόγησης αστικού θορύβου και μέτρων περιορισμού του 

 

Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία 
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2. Βελτίωση ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας και προώθηση δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας 

▪ Ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων έργων για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιωτικών προορισμών (Κρήτη, 

Κυκλάδες, Σκιάθος κ.α.) με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της ηπειρωτικής Ελλάδας και του ανατολικού και δυτικού 

διαδρόμου 400 kV της Πελοποννήσου από τον ΑΔΜΗΕ 

▪ Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, δημιουργία και ανάπτυξη 

δικτύου έξυπνου φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία των προορισμών και ανάπτυξη ενεργειακής 

συνείδησης στους κατοίκους των προορισμών 

▪ Προώθηση της αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ και ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων 

αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

▪ Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και 

περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση πρακτικών και τεχνολογιών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία 

▪ Προώθηση ενεργειακών αναβαθμίσεων τουριστικών καταλυμάτων 

▪ Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης νερού τουριστικών καταλυμάτων 

 

3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της εναλλακτικής (αστικής) κινητικότητας στους τουριστικούς προορισμούς της 

Ελλάδας 

▪ Προώθηση και υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εκσυγχρονισμός των αστικών 

συγκοινωνιών των βασικών αστικών κέντρων της Ελλάδας 

▪ Μετατροπή δημοτικού στόλων οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενους / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά 

οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και 

ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης / διαχείρισης του στόλου οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν 

τουριστικούς πόλους και όπου η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει χωρική υπερσυγκέντρωση 

▪ Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτών στους τουριστικούς 

προορισμούς της Ελλάδας 

Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία 
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▪ Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και εναλλακτικών μικρομέσων αστικής μετακίνησης εντός 

των αστικών ιστών και χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων και μελέτη για τη χάραξη ποδηλατοδρόμων παράλληλα με το 

τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει κοντινούς προορισμούς  

▪ Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής 

 

4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσω: 

▪ Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων 

σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ελληνικού προορισμού ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζει 

▪ Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος των 

ελληνικών προορισμών που ενισχύει την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη αναδεικνύοντας τις «στρώσεις» ιστορικότητας, 

αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών 

▪ Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς 

▪ Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων 

από την κλιματική αλλαγή όπως π.χ. η διάβρωση των ακτών, υπερχείλιση ρεμάτων κ.α. 

▪ Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς 

και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς 

 

5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών πόλων του προορισμού 

και ενίσχυση των δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και ελέγχου των τουριστικών ροών μέσω: 

▪ Επιτάχυνσης διαδικασιών προώθησης χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την 

φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών 

Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία 
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▪ Αντικατάστασης της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού 

σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους 

επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και 

πολιτιστικής προστασίας 

▪ Επαναξιολόγησης μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που έχει εφαρμοστεί σε προορισμούς όπου η τουριστική 

υπερσυγκέντρωση και η κατά το δοκούν δραστηριοποίηση έχει οδηγήσει στην εξάντληση της φέρουσας ικανότητας τους, 

στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και του φυσικού περιβάλλοντος και στην παραβίαση του αιγιαλού  

▪ Τήρησης περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμού της υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν 

πρόσθετη φέρουσα ικανότητα 

▪ Προώθησης επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς και πόλους πολιτιστικού και 

τουριστικού ενδιαφέροντος, και μέσω αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών 

▪ Προσεκτικής χωροθέτησης και αυστηρής αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους σημείων 

συγκέντρωσης ΑΠΕ στην Ελλάδας ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων ανεμογεννητριών (αλλά και τις 

πρόνοιες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης τους μετά το πέρας του βίου τους) και άλλων τέτοιων μέσων παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

▪ Ανάπτυξης υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με μακροχρόνια πρόβλεψη στις επιπτώσεις που έχει 

επιφέρει η κλιματική αλλαγή (πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και ανομβρία) 

▪ Ανάπτυξης τεχνογνωσίας ως προς τη βιώσιμη γεωργία και τη διαχείριση γεωργικών αποβλήτων μέσω χρήσης ΑΠΕ 

▪ Σαφούς οροθέτησης και διαχωρισμού της χρήσης γης (π.χ. βοσκοτόπια, δασικές εκτάσεις, οικοδομήσιμες εκτάσεις) 

▪ Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000  και άλλων σημείων αυξημένης περιβαλλοντικής σημασίας από τις επιπτώσεις 

του υπερτουρισμού. 

Προστασία περιβάλλοντος & αειφορία 
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1.5 Ενίσχυση δεξιοτήτων & ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

1. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της δημιουργίας κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 

για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος και κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων  

 

2. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  κατάρτισης των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα:  

▪ Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός, κυρίως των ΑΣΤΕ, αλλά και των υπολοίπων εκπαιδευτικών δομών που προσφέρουν 

τουριστικές ειδικότητες (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ  κλπ.) – σύγχρονα προγράμματα και μέθοδοι εκπαίδευσης, αναβάθμιση / ενίσχυση 

κτιριακών υποδομών / υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου  δυναμικού 

▪ Δημιουργία και αναβάθμιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις σύγχρονες τουριστικές τάσεις, τα 

σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προώθησης / διαχείρισης, τη βιώσιμη τουριστική διαχείριση του  προορισμού και των πόρων, 

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων, της τοπικής κουζίνας και των βασικών 

σημείων ενδιαφέροντος του προορισμού, την  απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα - διασύνδεσή των 

προγραμμάτων με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις 

▪ Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων σε όλο το φάσμα της τουριστικής αλυσίδας αξίας, καθώς και 

εξειδικευμένων δεξιοτήτων (ψηφιακή προβολή και προώθηση, γνώση ξένων γλωσσών, τεχνικές management, εργαλεία 

σε εξειδικευμένα προϊόντα κ.α.) με βάση τις απαιτήσεις των κυριότερων αγορών-στόχων 

▪ Επιλογή εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού και συνεχής επανεκπαίδευση του, στις εκπαιδευτικές δομές όλων 

των επιπέδων 

 

3. Ενίσχυση / υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό:  

▪ Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες 

υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων 

τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών – για τους αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους της 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
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Ελλάδας, όπου εμφανίζονται ελλείψεις σε ξενοδοχεία μεγάλης δυναμικότητας προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα κλινών 

και να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση, ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά καινοτόμων και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών (π.χ. Boutique, lifestyle, eco-lodges, glamping) σε τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης 

θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας κατηγοριοποίησης όπου εμφανίζεται 

ανάγκη (π.χ. στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας) 

▪ Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων που προωθούν την διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων 

τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται) 

▪ Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής 

αποδοτικότητας τους 

▪ Συμβουλευτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, 

διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και 

διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και προβολής κ.α. 

▪ Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων 

▪ Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο 

ανάκαμψης), μεταξύ άλλων για κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά προϊόντα. 
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2. Βασικές Προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις/Δράσεις ανά κύριο τουριστικό προϊόν 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, επίσης, τις βασικές / κυριότερες στρατηγικές κατευθύνσεις / δράσεις ανά κύριο τουριστικό προϊόν, 

όπως αυτές προκύπτουν από την σύνθεση των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης που αναπτύχθηκαν για τους 36 προορισμούς. 

2.1 Sun & Beach 

Απώτερος στόχος των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων για το προϊόν Sun & Beach αποτελούν η ποιοτική αναβάθμιση και ο 

εμπλουτισμός του προϊόντος μέσω της διασύνδεσης με τα υπόλοιπα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, μέσα από τη 

βελτίωση των τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών επιδιώκεται η προσέλκυση τουρισμού υψηλής προστιθέμενης 

αξίας (ιδιαίτερα στους προορισμούς των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική). Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής: 

1. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε προορισμούς Sun & Beach της Ελλάδας μέσω:  

▪ Προβολής και ανάδειξη των αναβαθμισμένων υποδομών αεροπορικής προσβασιμότητας στα περιφερειακά 

αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και της ενίσχυση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του Ιουνίου –Οκτωβρίου με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας και αναβάθμισης 

υποδομών σε συγκεκριμένα αεροδρόμια 

▪ Ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας των προορισμών (ιδιαίτερα εκείνων) με δύσκολή πρόσβαση μέσω θαλασσίων ταξί / 

ανάπτυξης υδατοδρομίων, της πύκνωσης της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας, και της ενίσχυσης των μέσων μαζικής 

μεταφοράς / δημόσιας συγκοινωνίας 

 

2. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις παραλίες μέσω: 

▪ Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη 

σήμανση, καθώς και βελτίωσης των οδικών αξόνων / μονοπατιών που οδηγούν σε παραλίες χωρίς να διαταράσσεται το 

φυσικό περιβάλλον και σαφής χωροθέτηση περιοχών παρκαρίσματος με εξορθολογισμό των τιμών στάθμευσης και 

δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο των παραλιών 

Sun & Beach 
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▪ Βελτίωσης και ανάπτυξης κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες με σημαντική δυναμική 

επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα, τοποθέτηση 

απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων, προσβασιμότητα των ακτών 

από και σχετικές υπηρεσίες για ΑμεΑ -  δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο 

περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο, επέκταση συστημάτων seatrac σε 

περισσότερες παραλίες, πρόσβαση με χρήση πλωτών αμαξιδίων) 

 

3. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & Beach μέσω: 

▪ Ενίσχυσης της προβολής και της προώθησης των προορισμών που μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω ή είναι 

εδραιωμένοι όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν μέσω των Περιφερειακών DMO εστιάζοντας στο πλήθος 

προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων / πόρων, των βραβευμένων με Γαλάζια Σημαία ακτών, των τοπίων 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α. 

▪ Παροχής κινήτρων για αναβάθμιση/ βελτίωση εγκαταστάσεων και προσφερόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών 

μονάδων από 1* και 2* σε 3* και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5* για την προσέλκυση κατηγοριών high end 

επισκεπτών 

▪ Σταδιακή παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις παραλίες από τις τοπικές 

επιχειρήσεις / beach bar με προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και τήρηση ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας 

 

4. Εμπλουτισμός του Sun & Beach με εναλλακτικές / θεματικές δραστηριότητες μέσω της: 

▪ Οργάνωσης του προϊόντος σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους / τμήματα πελατείας 

(π.χ. οικογένειες) ανάλογα με τον προορισμό και ανάπτυξης οργανωμένων παραθαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

▪ Ανάπτυξη υποπροϊόντων  που εξειδικεύουν το εδραιωμένο προϊόν Sun & Beach και επιτρέπουν στους επισκέπτες να 

οργανώσουν καλύτερα την παραμονή τους στον προορισμό και να αναζητήσουν στοχευμένες δραστηριότητες και 

εξατομικευμένες εμπειρίες  (π.χ. περιπατητικές διαδρομές και φυσιολατρία) 

Sun & Beach 
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▪ Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach 

με τα υπόλοιπα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ελληνικού τουρισμού 

 

5. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach -ανεπτυγμένη σε 

πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί και τμήμα της ενιαίας 

διαδικτυακής τουριστικής πύλης για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες 

παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή / χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, 

κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες 

διαδρομές προσβασιμότητας, προσβασιμότητα ΑμεΑ) -στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων για εμπειρίες 

 

6. Υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων για την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες όπως 

εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / 

επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

 

7. Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού μέσω της: 

▪ Διαμόρφωσης Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον 

▪ Μελέτης και καταγραφής της φέρουσας ικανότητας των παραλιών της χώρας και ανάλογη κατηγοριοποίησή τους που 

θα συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση  

▪ Υλοποίησης συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 

παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κ.α.) και 

προώθησης διαδικασιών διενέργειας μελετών και υλοποίησης έργων για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

διάβρωσης ακτών 
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▪ Ανάπτυξης και πιλοτικής εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε 

παράκτιες ζώνες με συνδυασμό «έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για 

τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση 

αυτοδυτών  

▪ Οργάνωσης προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από τους Δήμους και εθελοντικές ομάδες για την 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών  

▪ Χωροθέτησης ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο 

για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών 

▪ Παροχής κινήτρων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες 

περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων 

▪ Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων και την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τα οικονομικά αλλά και 

περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών, της ενεργειακής 

αναβάθμισης, των πρακτικών βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και είναι συμβατές με την κυκλική οικονομία 

▪ Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους 

μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης νερού κ.α. 

 

8. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 

▪ Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών 

▪ Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων 

παραλιών 

▪ Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών 

προϊόντων του Sun & Beach, όπως σχολές κατάδυσης κ.α. 
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9. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου μέσω στοχευμένης πιστοποίησης για τις 

προσφερόμενες εμπειρίες Sun & Beach με σκοπό να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφάλεια για τους 

συμμετέχοντες και διοργάνωση σεμιναρίων από σχετικούς φορείς για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

επαγγελματιών.  
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2.2 Ναυτικός Τουρισμός | Yachting 

Ως προς τον Ναυτικό Τουρισμό γενικά, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η βελτίωση της 

διαχείρισης και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, καθώς και η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών με την 

ηπειρωτική χώρα με γνώμονα τη διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. Το πλαίσιο των προτεινόμενων 

δράσεων θέτει ως βασική προτεραιότητα την ορθολογική αξιοποίηση των ελληνικών θαλασσών διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και 

την αειφορία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Ειδικότερα, για το Υachting, οι στρατηγικές δράσεις συντείνουν στην ανάδειξη 3 βασικών συμπλεγμάτων ανάπτυξης του προϊόντος (  

1. Αττική και Νότιο Αιγαίο, ως επίκεντρο, με ακτίνα επιρροής που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και το 

Πήλιο 2. Ιόνια Νησιά, ως επίκεντρο, με ακτίνα επιρροής την ακτογραμμή της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας & 3. Βόρειο Αιγαίο).  

Οι προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις για το Υachting περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

1. Αναβάθμιση / επέκταση κατάλληλων υποδομών για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής 

▪ Aνάγκη επικαιροποίησης του Ν.2160/1993 για την χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού 

▪ Ανάπτυξη αγκυροβολίων και συστημάτων πλωτών προβλητών σε προορισμούς που αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα χωρητικότητας θέσεων ελλιμενισμού κατά τη θερινή περίοδο κάτω από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και 

υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης από πιστοποιημένο φορέα που διασφαλίζει την συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των επισκεπτών 

/ χρηστών 

▪ Μελέτη βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα 

υπάρχοντα λιμάνια (ανάγκη επικαιροποίησης του Ν.2160/1993 για τη χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά 

χαμηλό κόστος), της αύξησης / επέκτασης / αναβάθμισης / συντήρησης του δικτύου τουριστικών λιμένων 

(μαρίνων, αγκυροβολίων και καταφυγίων) στην Αττική και στον Αργοσαρωνικό, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες και 
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στις ακτές του Πηλίου, στα Ιόνια Νησιά, στη Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την ορθολογική 

αξιοποίηση του δικτύου λιμένων και αγκυροβολίων της Ελλάδας για την περαιτέρω ανάπτυξη του yachting 

▪ Οργάνωση και βελτίωση στον τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών 

αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά 

προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την 

βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη 

▪ Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου τουριστικών λιμένων / μαρίνων, της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας κ.α.) και των βασικών παροχών (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και 

φαρμακείο), βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.), ώστε να εξασφαλιστεί 

η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια, καθώς και Αστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου λιμένων / 

μαρίνων 

 

2. Στοχευμένη προώθηση, προβολή και ανάδειξη του yachting  

▪ Ψηφιακό και έντυπο υλικό προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την 

Ελλάδα, στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η 

Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, καθώς και ανάπτυξη / προβολή ναυταθλητικών 

εκδηλώσεων 

▪ Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών λιμένων / μαρίνων και σχετικών συνεργειών όπως η 

προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις στα τέλη ελλιμενισμού στους 

τουριστικούς λιμένες του δικτύου 

▪ Αξιοποίηση του yachting για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης των λιγότερα ανεπτυγμένων νησιών των 

Κυκλάδων μέσω ενός δυνατού branding για το προϊόν (Γαλάζιες Σημαίες, παραλίες, πολυνησιωτικότητα και εγγύτητα, ήπιο 

κλίμα, άριστες καιρικές συνθήκες, φυσικός και πολιτιστικός πλούτος κ.α.) 
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▪ Διασύνδεση του yachting με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα / πόρους (ιδιαίτερα με τον πολιτιστικό πλούτο, τις 

θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, την γαστρονομία, τις οικοτουριστικές δραστηριότητες) των ελληνικών προορισμών και 

προώθηση κοντινών ναυτικών προορισμών / συστάδων νησιών ως ενιαίου προορισμού για yachting 

 

3. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών  

▪ Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού -σε πολλαπλές 

γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών-η οποία θα αποτελεί και τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής 

τουριστικής πύλης για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που 

προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας, τη μεταφορά live πληροφοριών (π.χ. καιρικές συνθήκες), παροχές δικτύων και 

δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης θέση ελλιμενισμού 

▪ Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των τουριστικών λιμένων / μαρίνων στην 

διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους (π.χ. απομακρυσμένη 

διαχείριση υποδομών ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω φορητών συσκευών) 

▪ Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές και διοικητικές διαδικασίες 

ελέγχου και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή 

διαφυγόντων εσόδων 

 

4. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

• Ανάπτυξη εθνικού σύστηματος διαχείρισης του διάπλου των ελληνικών θαλασσών και των προσεγγίσεων όχι 

μόνο των κρουαζιερόπλοιων αλλά και των σκαφών αναψυχής με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα περιορισμού της 

μόλυνσης των θαλασσών  (π.χ. υποχρεωτικές εγκαταστάσεις διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων 

σε όλα τα σκάφη που πλέουν στις ελληνικές θάλασσες) 
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• Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων 

σκαφών (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) 

των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας 

αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας 

• Προώθηση συμμετοχής τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε 

σχέση με τα σκάφη) το οποίο σχετίζεται με το yachting, και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από τις 

υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς  στον προορισμό 

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων 

 

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα, των σκαφών και κάθε είδους υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ 

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες 

συνδέονται με τον Ναυτικό Τουρισμό  

• Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην 

υλοποίηση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών 

 

6. Ενίσχυση δεξιοτήτων 

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες 

σκαφών, διαχειριστές λιμένων, μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας και 

προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,  
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ιδανικά με την εισαγωγή του Qualification Requirements for Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα (Ισπανία και Ιταλία) 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου 

και την προώθηση παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
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2.3 Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα 

Για την Κρουαζιέρα οι προτεινόμενες στρατηγικές δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της μέσης ημερήσιας δαπάνης των επισκεπτών 

κρουαζιέρας στους ελληνικούς προορισμούς, στη βελτίωση της διαχείρισης των αυξημένων τουριστικών ροών και στη βελτίωσης της 

κατανομής αυτών τόσο χωρικά, όσο και χρονικά μέσω της ανάδειξης δευτερευόντων προορισμών και της επέκτασης της περιόδου 

κρουαζιέρας. Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται οι εξής: 

1. Αναβάθμιση / επέκταση / ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για την κρουαζιέρα 

▪ Δημιουργία νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων και υποδομών ελλιμενισμού στα Δωδεκάνησα, τις 

Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά για κρουαζιέρες με πλοία μικρού ή μεσαίου μεγέθους που 

ανταποκρίνονται στη διεθνή τάση για νέους και πιο απομονωμένους προορισμούς και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

▪ Ανάπτυξη εμπορικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. εμπορικά κέντρα, 

καταστήματα, service centers, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, χώροι προώθησης τοπικών προϊόντων, πολιτιστικών δράσεων, 

θεματικών εκθέσεων κ.α.) στους λιμένες κρουαζιέρας σε αντιστοιχία με τα αεροδρόμια και βέλτιστες πρακτικές σε 

ανταγωνιστικούς προορισμούς 

▪ Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων seawalk (floating 

piers) που μπορεί να υποκαταστήσει τις λιμενικές υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της κρουαζιέρας μικρότερους 

προορισμούς  

▪ Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων για την σωστή ρύθμιση των εισερχόμενων ροών 

κρουαζιέρας και την αποφυγή συνωστισμού 

▪ Σαφής διαχωρισμός και οριοθέτηση των λιμένων σε ζώνες ακτοπλοΐας, εμπορικές ζώνες, πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων 

και μαρίνες και χωροθέτηση στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων ή /και βελτιστοποίηση συστήματος αστικών 

μεταφορών / ΚΤΕΛ σε σχέση και με τις ανάγκες της κρουαζιέρας  

▪ Ενίσχυση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε Πειραιά και Λαύριο ως προς τις ανάγκες της κρουαζιέρας με 

στρατηγικό στόχο την αύξηση της ελκυστικότητάς τους ως λιμένες αφετηρίας (homeports), βελτίωση οδικής (επέκταση 
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Αττικής Οδού) και σιδηροδρομικής (επέκταση προαστιακού) προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας του λιμένα Λαυρίου, 

της σύνδεσης Πειραιά και Λαυρίου με το αεροδρόμιο και αναβάθμιση των υποδομών ημερήσιας κρουαζιέρας στα 

νησιά του Αργοσαρωνικού που ξεκινούν από το Φαληρικό Όρμο 

▪ Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης χερσαίας ζώνης λιμένα Κατάκολου με την κατασκευή κτιρίου υποδοχής επιβατών, 

κτιρίου εκθέσεων – πολιτισμού και κτίριο Σένγκεν (χρήση γραφείου ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών) και 

ολοκλήρωση έργων νέου λιμανιού της Πάτρας 

▪ Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών 

κρουαζιέρας (λιμάνια homeporting) στα νησιά της Κέρκυρας, της Ρόδου και ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης του λιμένα 

Χανίων (Σούδας) σε λιμάνι homeporting 

▪ Προώθηση των διαδικασιών για την δημιουργία νέων λιμενικών εγκαταστάσεων στη Σαντορίνη για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιβατηγών πλοίων (συμβατικά, ταχύπλοα) τα οποία προσδένουν στο λιμένα στον Αθηνιό, όπου 

εμφανίζονται ελλείψεις σε κρηπιδώματα, δημιουργώντας συνθήκες συμφόρησης και αρνητικές πρώτες εντυπώσεις στους 

επισκέπτες λόγω της αυξημένης ζήτησης από το υψηλό πλήθος επισκεπτών κρουαζιέρας και ημερόπλοιων από την Κρήτη και 

των ελλειμματικών υποδομών 

▪ Εξυπηρέτηση του συνόλου της ακτοπλοϊκής κίνησης από το νέο λιμένα, δυνατότητα των κρουαζιερόπλοιων να πλέουν στην 

Καλντέρα ως εκδρομή, αλλά χωρίς να μπλοκάρουν την άνοδο και εξέταση της ανάγκης για δημιουργία νέου τελεφερίκ στα 

Φηρά είτε σε άλλη τοποθεσία  

▪ Υλοποίηση νέου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας στη Μύκονο, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

επισκέπτες κρουζιέρας και ανάπτυξης στον νέο σταθμό χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών 

προϊόντων, βελτίωση στο τμήμα του Νέου Λιμένα που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας (αντικατάσταση 

προσκρουστήρων ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν τουριστικά σκάφη / κρουαζιερόπλοια μεγάλου μεγέθους) και 

αναβάθμιση των χερσαίων υποδομών και βελτίωση εγκαταστάσεων στο παλαιό λιμάνι (αναβάθμιση και βελτίωση 

των κρηπιδωμάτων, προσκρουτήρων, δικτύων, ανοδομής, συστημάτων πυρασφάλειας, πλακοστρώσεων κ.α.) με στόχο τη 
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διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών για την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων και σκαφών, καθώς επίσης και η ποιοτική 

αναβάθμιση της εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού 

▪ Ολοκλήρωση της σύνδεσης του λιμανιού Θεσσαλονίκης με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα 

μετατρέψει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας ενισχύοντας τις επιλογές των επισκεπτών 

κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής, υλοποίηση του αναπτυξιακού Master Plan του ΟΛΘ Α.Ε. που περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τη δημιουργία cruise terminal και την δημιουργία παράκτιων παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη 

εμπορικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις προβλήτες 1 έως 3 του λιμανιού και στην 

σχετική λιμενική ζώνη (π.χ. προβλήτες) και θα αναβαθμίσουν την αισθητική αξία του παραλιακού μετώπου της πόλης 

▪ Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής των 

εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) 

▪ Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλλουν 

στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών 

 

2. Στρατηγική ανάπτυξης, προβολής και προώθησης για την ανάδειξης της ελκυστικότητας των κύριων ελληνικών προορισμών 

κρουαζιέρας (Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη – λόγω των ενεργειών 

του ΟΛΘ Α.Ε. για την ανάδειξη του σε περιφερειακό homeport) μέσω των Περιφερειακών DMO και των σχετικών φορέων 

(οργανισμοί λιμένος, ΕΟΤ, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.α.): 

▪ Σχεδιασμός ενός μοντέλου ανάπτυξης της κρουαζιέρας στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη που 

θα βασίζεται στη βιώσιμη διαχείριση μαζικής κρουαζιέρας και αφίξεων μεγάλων κρουαζιερόπλοιων σε περιορισμένο 

αριθμό προορισμών (Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Χανιά) και στην εστίαση δευτερευόντων 

προορισμών (συμπεριλαμβανομένου και του Αργοσαρωνικού, του Βορείου Αιγαίου) στην προσέλκυση κρουαζιέρας 

μικρής κλίμακας και μικρών κρουαζιερόπλοιων με πιο εξειδικευμένη και high-end στόχευση και υψηλή μέση 

δαπάνη (π.χ. adventure cruising με αθλητικές δραστηριότητες, εξερεύνηση κ.α.) 
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▪ Δημιουργία προγραμμάτων και εστιασμένη προβολή και προώθηση σε tour operators και εταιρείες κρουαζιέρας 

με βάση τις ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προορισμών, τα εναλλακτικά / 

θεματικά τουριστικά προϊόντα, τις αυθεντικές και πολυθεματικές εμπειρίες, τους πόρους / αξιοθέατα / 

δραστηριότητες (ιδιαίτερα εκείνων, που μπορούν να συγκεντρώσουν τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουν επωφεληθεί 

κατάλληλης και συστηματικής προβολής και προώθησης)  και στόχευση στην αύξηση της μέσης δαπάνης και στην 

βέλτιστη διασπορά αφίξεων και δαπάνης και στην ευρύτερη περιοχή των προορισμών συμβάλλοντας στην αύξηση του 

τοπικού οικονομικού αποτυπώματος του προϊόντος και στην μείωση των φαινομένων συνωστισμού 

▪ Δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης κρουαζιέρας, σε συνεργασία με 

τους τοπικούς φορείς, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, τους τουριστικούς πράκτορες και τις εταιρείες κρουαζιέρας με 

εμπλουτισμό του προγράμματος βάσει του μεγάλου εύρους θεματικών προϊόντων που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί 

στους shoulder months 

▪ Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις για κρουαζιέρες (π.χ. Seatrade Europe) για αύξηση προσέλκυσης –με 

βιώσιμους όρους- του πλήθους και της χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται την Ελλάδα, καθώς και την 

εξασφάλιση επιτυχούς πραγματοποίησης δραστηριοτήτων στην ξηρά (π.χ. εκδρομές) σε σχέση με την κρουαζιέρα 

▪ Αξιοποίηση της πλεονεκτικής γεωγραφικής θέσης των ελληνικών προορισμών αναφορικά με τα δρομολόγια 

κρουαζιέρας της Ιταλίας και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας και της Ανατολικής Μεσογείου για την 

προσέλκυση διεθνών εταιριών και την ένταξη δευτερευόντων ελληνικών προορισμών στα δρομολόγια 

▪ Προσέλκυση εταιριών κρουαζιέρας που σχεδιάζουν εξειδικευμένα πακέτα και υπηρεσίες για επιβάτες από την Ασία, που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα τους 

 

3. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για την προβολή και προώθηση της κρουαζιέρας και τη βελτίωση της 

εμπειρίας των επιβατών 

▪ Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού -σε πολλαπλές 

γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών-η οποία θα αποτελεί και τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής 

Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα 



31 

 

τουριστικής πύλης για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που 

προσφέρει κάθε λιμένας κρουαζιέρας, τους τουριστικούς πόρους / αξιοθέατα / εμπειρίες σε σχετικά κοντινή απόσταση, τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, τη μεταφορά live πληροφοριών (π.χ. κλιματολογικές συνθήκες) κ.α. και δυνατότητα διαδικτυακής 

αγοράς εισιτηρίων για πόρους / αξιοθέατα / εμπειρίες  

▪ Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου κατά την έξοδο των επιβατών από τον λιμένα, 

με την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα αξιοθέατα του προορισμού, τις αποστάσεις και τα μέσα πρόσβασης, καθώς 

και την ύπαρξη εναλλακτικών / θεματικών δραστηριοτήτων 

▪ Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων (π.χ. Πειραιάς, Σαντορίνη, Μύκονος) 

στην διαχείριση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού θέσεων 

ελλιμενισμού και βάσει του προγραμματισμού των εταιρειών κρουαζιέρας, στην διαχείριση επιβατών, στην απρόσκοπτη 

(seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους και στη συλλογή αξιολογήσεων του προορισμού και του 

λιμένα από τους επισκέπτες και τις εταιρείες κρουαζιέρας  

 

4. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια υποδοχής κρουαζιέρας: 

▪ Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού 

τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ροών, αυστηρούς ελέγχους για τη 

ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια) 

▪ Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της ατμόσφαιρας, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους 

λιμένες ευκολιών παροχής ρεύματος στα πλοία - cold ironing ή αλλιώς το AMP, σύστημα που δε θα υποχρεώνει τη 

λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους- με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στους λιμένες 
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▪ Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emmission Control Area – Περιοχή Ελέγχου 

Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός 

επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα) 

▪ Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης και 

επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας 

▪ Προώθηση συμμετοχής των λιμένων κρουαζιέρας σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

5. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των υψηλών ροών επισκεπτών κρουαζιέρας και ομαλής / οργανωμένης 

διοχέτευσης τους με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την αστική κινητικότητα και τη ζωή των κατοίκων 

▪ Διαβούλευση με εταιρείες κρουαζιερόπλοιων για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής, βιώσιμης ισορροπίας ανάμεσα στη 

βιωσιμότητα της κρουαζιέρας, την παροχή ποιοτικών εμπειριών στους επιβάτες και τις ανάγκες των κατοίκων των 

προορισμών  

▪ Για την Σαντορίνη και τη Μύκονο: καθιέρωση, σε συνεννόηση με τις εταιρείες κρουαζιέρας και σε διαβούλευση με 

τοπικούς φορείς, ανώτατου ορίου επιβατών κρουαζιέρας / προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού 

κρουαζιερόπλοιων, που θα εξυπηρετείται σε ημερήσια βάση με σκοπό την αποσυμφόρηση του νησιού από τις υψηλές 

ροές επιβατών κρουαζιέρας που παρατηρούνται σε περιόδους αιχμής, προτάσσοντας τη βιώσιμη λειτουργία του νησιού ως 

τουριστικού προορισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, τη μείωση του φόρτου που προκαλούν οι 

μεγάλες ροές επισκεπτών στα τοπικά δίκτυα μεταφορών και κοινής ωφέλειας, και τη μείωση της επιβάρυνσης στην τοπική 

κοινωνία και την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού 

▪ Χρήση και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων ως μέσου ρύθμισης του αριθμού 

των εισερχόμενων κρουαζιερόπλοιων 

▪ Συντονισμός και βελτιστοποίηση του προγραμματισμού ακτοπλοϊκής κίνησης και αφίξεων κρουαζιερόπλοιων 
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▪ Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των λιμανιών και των σχετικών φορέων ώστε να οργανωθούν οι υποδομές που θα 

απορροφήσουν τους επισκέπτες κρουαζιέρας μετά την άφιξή τους στον λιμένα του προορισμού (π.χ. μουσεία, αγορές κ.α.) 

▪ Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, 

διαχείρισης και εξυπηρέτησης πλοίων και επιβατών και έλεγχος τήρησης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων για 

τους επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να καταστεί η κρουαζιέρα ως ένα από τα ασφαλέστερα 

τουριστικά προϊόντα στην μετά-COVID εποχή  

▪ Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς που σκοπό 

τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας 

 

6. Συνεχής τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση τοπικών φορέων (π.χ. υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών), επαγγελματιών και 

άλλων εμπλεκομένων στην κρουαζιέρα (π.χ. προσωπικό λιμένων), με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες, στις διεθνείς τάσεις, στα 

υγειονομικά πρωτόκολλα και στις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες. 
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2.4 Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός  

Ως προς τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό γενικά, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η 

βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών (υποδομές, πρόσβαση, πληροφόρηση, σύγχρονοι τρόποι παρουσίασης κ.α.), καθώς και η προστασία 

και η ανάδειξη της κληρονομιάς και του συνόλου του αρχαίου, βυζαντινού και νεότερου πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της 

χώρας. Παράλληλα, επιδιώκεται μια στενότερη  διασύνδεση του με τα υπόλοιπα  κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα για την 

πλήρη αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η Ελλάδα στον πολιτισμό. Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές 

κατευθύνσεις συγκαταλέγονται οι εξής: 

1. Αναβάθμιση και βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών και συμπληρωματικών υποδομών μουσείων και μνημείων 

▪ Συντήρηση / αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός / ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής 

και θρησκευτικής κληρονομιάς (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των 

πολιτιστικών πόρων κ.α.) και ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

▪ Αξιοποίηση αρχιτεκτονικού αποθέματος για τη δημιουργία χώρων σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και φιλοξενία 

εκδηλώσεων και πολιτιστικών χώρων (μουσεία, πινακοθήκες κτλ.) 

▪ Προστασία και ανάδειξη του άυλου πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελλάδας που ενσωματώνει ήθη, έθιμα και 

παραδόσεις, καθώς και σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

▪ Διεύρυνση των ωραρίων μνημείων / μουσείων το απόγευμα από τον Απρίλιο και μετά, που ξεκινάει η σεζόν του 

Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού 

▪ Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

(εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου, δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών χώρων / gift shops και συνεργασία με 

καταξιωμένους καλλιτέχνες για τη δημιουργία αναμνηστικών αντικειμένων υψηλής αισθητικής κ.α.) 

▪  
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▪ Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και ενίσχυση των εκθεμάτων μέσω 

αναπαραστάσεων, επεξηγηματικών πινακίδων που εκτός από πληροφοριακό υλικό θα λειτουργούν συμπληρωματικά στη 

καλλιέργεια αφηγήματος  

▪ Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (επαρκείς–με 

βάση τη ζήτηση- χώροι υγιεινής, βεστιάρια, θέσεις στάθμευσης σε χώρους πολιτισμού, σε μνημεία και μουσεία) όπου 

υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές (ΑμεΑ) 

▪ Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των υποδομών που αποτελούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και έχουν 

κατασκευαστεί και συντηρούνται με ιδιωτικά κεφάλαια.  

 

 

2. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος 

▪ Ολοκλήρωση των μελετών και υλοποίηση των προτεινόμενων ΟΧΕ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (απαιτείται 

σύμπραξη μεταξύ Περιφερειών) 

▪ Υποβολή φακέλου ένταξης των νησιών του Αργοσαρωνικού (π.χ. Αρχαία Σαλαμίνα), των Ζαγοροχωρίων, των 

ανεμόμυλων της Αστυπάλαιας και της Χάλκης, του Ασκληπιείου Κω και του Ιπποκρατικού Όρκου, των Κυκλάδων, 

του Ανεμόμυλου της Μυκόνου, του Ολύμπου, της Σπιναλόγκας, των παλαιών πόλεων Χανίων και Ρεθύμνου, της 

πόλης του Ναυπλίου, της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Μεσσήνης, του Ελαιώνα της Άμφισσας και του Δελφικού 

τοπίου στη λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

▪ Δημιουργία δικτύων μέσων μαζικής μεταφοράς που θα θα διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού και θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος με προορισμούς με σημαντική τουριστική ζήτηση 

▪ Ανάδειξη του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου ως παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός, καθώς η ιστορική αξία του τόπου, οι 

παραστάσεις των αρχαιοελληνικών τραγωδών και οι σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις έχουν προσελκύσει πλήθος 

καλλιτεχνών και επισκεπτών, ενώ πολλοί ηθοποιοί έχουν χαρακτηρίσει τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις στην Επίδαυρο ως  
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κορυφαία ερμηνευτική εμπειρία – δυνατότητα διεύρυνσης των χώρων όπου λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ με την προσθήκη 

του Παλαμηδίου, του Μπούρζι και της πλατείας Συντάγματος στο Ναύπλιο 

▪ Προβολή / ανάπτυξη τοπικών δρώμενων, φεστιβάλ και ποικίλων θεματικών εκδηλώσεων πολιτιστικού / 

θρησκευτικού χαρακτήρα με τοπική, εθνική ή  διεθνή εμβέλεια (και πέραν της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής) και 

καλύτερη ένταξη τους στους προορισμούς 

▪ Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε 

συγκεκριμένα σημεία πώλησης για τους επισκέπτες 

▪ Ανάπτυξη ξεχωριστού storytelling / περιεχομένου για κάθε Περιφέρεια / προορισμό της Ελλάδας αναφορικά με την 

προβολή / προώθηση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού με αξιοποίηση των σχετικών ιστορικών 

προσωπικοτήτων, γεγονότων, καλλιτεχνικών ρευμάτων, θεματικών κ.α. με διεθνή εμβέλεια (π.χ. Ελληνική 

μυθολογία, Κλασσική αρχαιότητα, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζάντιο και Φραγκοκρατία, Ελληνική 

Επανάσταση και Φιλελληνισμός, Εβραϊκές κοινότητες, Τουρκοκρατία) για την στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους  

(π.χ. Δυτική Ευρώπη, Τουρκία, Ισραήλ) και τμήματα πελατείας, καθώς και υλοποίηση συμπράξεων μεταξύ των 

Περιφερειών της Ελλάδας και με χώρες του εξωτερικού  

▪ Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και φορέων σχετικά την ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 

της Ελλάδας με στοιχεία Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας σε 

σχέση με ανταγωνιστικές χώρες. 

 

3. Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση / αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας με άλλα 

τουριστικά προϊόντα 

▪ Διασύνδεση του πολιτισμού με τα υπόλοιπα κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα με βάση τα πρότυπα της 

Γαλλίας και της Ιταλίας 

▪  
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▪ Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται 

στην ικανοποίηση των επιθυμιών απαιτητικών τουριστών και ορίζουν το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο των 

ελληνικών προορισμών  

▪ Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές / γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά 

θεματικού περιεχομένου), τον Οικοτουρισμό, την ευεξία και τις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες 

▪ Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου θεματικών διαδρομών ιστορικού και 

θρησκευτικού περιεχομένου που συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη 

▪ Αξιοποίηση του φρουριακού αποθέματος της χώρας για την δημιουργία ολοκληρωμένου προϊόντος / πολιτιστικών διαδρομών 

σε Περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση πόρων (Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κ.α.). 

 

4. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού -σε 

πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί και τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής 

τουριστικής πύλης για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και 

εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων 

εισιτηρίων. 

 

5. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας 

▪ Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και 

σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των 

επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες 

απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή  
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διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική 

προσέγγιση του πολιτισμού 

▪ Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο και ευρετηριασμός) και διάδρασης σε μουσεία 

και πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης). 

 

6. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους μέσω της εφαρμογής κοινού 

ψηφιακού εισιτηρίου και σύγχρονης και χρηστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγοράς ψηφιακού / φυσικού εισιτηρίου 

(που θα συμπεριλαμβάνει και τα εκπτωτικά εισιτήρια και θα είναι διαθέσιμη και για φορητές συσκευές) για το σύνολο των 

επισκέψιμων χώρων, καθώς και της προμήθειας και εγκατάστασης κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των 

εισιτηρίων (π.χ. RFID, QR codes). 

 

7. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

▪ Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, μουσειακών εκθεμάτων και παραδοσιακών οικισμών 

▪ Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη του πλήθους των διαφορετικών 

πολιτιστικών επιρροών και της πολυπολυτισμικότητας του ελλαδικού χώρου 

▪ Παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα και των χώρων τέχνης / 

πολιτισμού. 

 

8. Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και βιώσιμης διαχείριση πολιτιστικών πόρων και 

υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε επιχειρήσεις και φορείς Πολιτιστικού & 

Θρησκευτικού Τουρισμού, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την αναπαλαίωση, 

αναστήλωση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και τη στήριξη και εκσυγχρονισμό των μουσείων, καθώς και στήριξη 

ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις,  

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός 



39 

 

 

εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.). 

 

9. Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με φορείς και ανεξάρτητα ινστιτούτα για την ανάδειξη του πολιτιστικού και 

θρησκευτικού αποθέματος και την καλλιέργεια στρατηγικής προώθησης που να συνάδει με τα σύγχρονα μέσα και να ανταποκρίνεται 

σε υψηλές απαιτήσεις και στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών 

επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος  στα τουριστικά πακέτα. 

 

10. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των επαγγελματιών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού 

▪ Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης  με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύνδεση 

προγραμμάτων internship και ανταλλαγής φοιτητών με προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας 

▪ Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των 

επαγγελματιών του κλάδου 

▪ Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της 

απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών. 
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2.5 City Break  

Ως προς το City Break, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη του προϊόντος με επίκεντρα 

την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δευτερεύοντες πόλους την Πάτρα (3η σε πληθυσμό πόλη της χώρας), το Ηράκλειο και τα Χανιά 

(εδραιωμένοι τουριστικοί προορισμοί με διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα), τα Ιωάννινα και την Καλαμάτα (αναδυόμενοι τουριστικοί πόλοι) 

και τα αστικά κέντρα (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αεροπορική συνδεσιμότητα, εγγύτητα με 

τα Βαλκάνια και την Τουρκία). Σε αυτό το πλαίσιο, δίδεται έμφαση στην ανάδειξη των πόλων City Break, στη βελτίωση της εμπειρίας των 

επισκεπτών, στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων δραστηριοτήτων / εμπειριών για τους επισκέπτες, στη βιωσιμότητα, στην ανάπλαση και 

αξιοποίηση του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται οι εξής: 

1. Ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής και αστικών αναπλάσεων 

▪ Ολοκλήρωση σημαντικών έργων που βρίσκονται στη φάση της κατασκευής ή του σχεδιασμού στις πόλεις της Αθήνας, 

του Πειραιά, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Δράμας, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, της 

Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και των Χανίων 

▪ Προστασία, ανακαίνιση και ανάδειξη πλούσιου κτιριακού αποθέματος και παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση 

διατηρητέων κτισμάτων (αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 

αξίας στο κέντρο της πόλης και ανακαίνιση κτιρίων με σημαντική αρχιτεκτονική ιστορία, ενιαία σηματοδότηση τους και 

ένταξη τους σε Θεματικές / Πολιτιστικές Διαδρομές των πόλεων ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες) 

▪ Αναβάθμιση και βελτίωση του ξενοδοχειακού αποθέματος (ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία μονάδων 4* και 5*). 

 

2. Βελτίωση και προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας  
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▪ Αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΜΜΜ μέσω της βελτίωσης στάσεων, χρήση συστήματος τηλεματικής, της υλοποίησης 

του έξυπνου εισιτηρίου και ανάπτυξης Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και βελτίωση της αστικής 

συγκοινωνίας με τους υπεραστικούς οικισμούς που συνδέονται με το κέντρο των πόλεων 

▪ Επέκταση του δικτύου κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων συμβατικών και ηλεκτρικών, επέκταση δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας και περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων, επέκταση και συντήρηση δικτύου 

ποδηλατόδρομων και χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων 

▪ Προμήθεια και χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων ως μέσο αστικής συγκοινωνίας και δημιουργία υποδομών για την 

ιδιωτική ηλεκτροκίνηση 

▪ Δημιουργία πολυτροπικών κόμβων μετακίνησης και ενίσχυση του επιπέδου διασύνδεσης των πυλών 

εισόδου/εξόδου (λιμένες, αεροδρόμιο) με αύξηση των δρομολογίων 

▪ Ολοκλήρωση έργων μετρό Θεσσαλονίκης και αναμόρφωση του περιβάλλοντος αστικού τους χώρου (νέοι πεζόδρομοι, 

νέες χρηστικές κατασκευές) 

▪ Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στα αστικά κέντρα της Ελλάδας και ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης και ψηφιακή εφαρμογή ενημέρωσης της κυκλοφορίας 

▪ Βελτίωση των πεζοδρομίων με έργα καθαρισμού και διαπλάτυνσης καθώς και έργα για τη χρήση από ΑμεΑ όπως ράμπες 

και οδηγοί τυφλών.   

 

3. Προώθηση και ανάδειξη του City Break 

▪ Ανάπτυξη συγκεκριμένης ταυτότητας των πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Δράμα, 

Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Ηρακλείου, Χανιά) ως προορισμών City Break και προώθησή τους σε συνεργασία με 

tour operators, τοπικούς φορείς, την Fraport Greece και ενώσεις σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους 

▪ Συνεργασία με tour operators, LCCs και OTAs για τη δημιουργία οικονομικών πακέτων στις off-peak περιόδους καθώς 

και πακέτων City Break που θα συνδυάζουν το πλήθος επιλογών City Break διασκέδασης και ψυχαγωγίας με εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού (Οινοτουρισμός, Οικοτουρισμός, Γαστρονομικός Τουρισμός κ.α.) και προώθηση του City Break 
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συνδυαστικά με τους τουριστικούς πόρους, τα θεματικά τουριστικά προϊόντα και τις εμπειρίες που μπορούν να 

αναπτυχθούν είτε στις πόλεις είτε στις κοντινές περιοχές 

▪ Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους 

ελληνικούς προορισμούς City Break. 

 

4. Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass) πόλης για τους πόλους City Break της Ελλάδας, ορισμένης χρονικής 

διάρκειας (24h, 48h, 72h κ.α.) είτε σε ψηφιακή (μέσω εφαρμογής και σημείων ψηφιακής παρουσίας) είτε σε φυσική μορφή 

(διανομή από πύλες εισόδου, σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, επιχειρήσεις κ.α.) με την οποία εξασφαλίζεται δωρεάν χρήση 

μέσων μαζικής μεταφοράς, είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες κ.α., παροχή πληροφόρησης και 

ειδικών εκπτώσεων σε διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα, συνδυάζοντας δραστηριότητες City Break με εμπειρίες Πολιτιστικού & 

Θρησκευτικού, Γαστρονομικού Τουρισμού, Τουρισμού ευεξίας, Οικοτουρισμού και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, περιπέτειας 

και ήπιας άθλησης προωθώντας τη σύνδεση του τουρισμού City Break με δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή  

 

5. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break σε 

πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών για κάθε έναν πόλο City  Break της Ελλάδας-η οποία θα 

αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την αντίστοιχη Περιφέρεια, με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 

επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες 

λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων 

και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων (π.χ. αγορά κάρτας city pass) 

6. Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και δωρεάν πρόσβασης Wi-Fi στον αστικό ιστό των πόλων City Break της 

Ελλάδας 

7. Πρόγραμμα προβολής επιχειρήσεων και αξιοποίηση των διαδικτυακών πυλών του City Break και της τουριστικής κάρτας 

(φυσικής και ψηφιακής) για την ενίσχυση της προβολής & προώθησης επιχειρήσεων και καταστημάτων στους πόλους City Break 

της Ελλάδας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (παροχή ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα προβολής & προώθησης ή / και στην τουριστική κάρτα) 
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8. Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και υποστήριξη των 

επιχειρήσεων για την απόκτησή αυτών και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη πράσινων τουριστικών υποδομών και προϊόντων, 

με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. 
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2.6 MICE 

Ως προς το ΜΙCE, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη του προϊόντος με επίκεντρα 

την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δευτερεύοντες πόλους την Πάτρα, την Κρήτη, την Καλαμάτα, τους Δελφούς και την Κω. Σε αυτό 

το πλαίσιο, δίδεται έμφαση στην αναβάθμιση των συνεδριακών υποδομών στους προορισμούς με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική 

(π.χ. Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα, ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης) και 

στην οργανωμένη προβολή και προώθηση των ελληνικών προορισμών MICE στη βάση εθνικής στρατηγικής. Ειδικότερα, στις 

προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται οι εξής: 

 

1. Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στον αστικό ιστό της Αθήνας (δυνατότητα αξιοποίησης Κλειστού 

Γυμναστηρίου του Taekwondo στο Φάληρο) με πολυμορφικό auditorium που θα μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια άνω των 5.000 

ατόμων και θα διαθέτει δομημένο εκθεσιακό χώρο και αίθουσες κατάλληλες (πάνω από 30) για τη φιλοξενία παράλληλων 

εκδηλώσεων   

2. Ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ανανεωμένο εκθεσιακό κέντρο, parking 1.500 

θέσεων, ξενοδοχείο και μητροπολιτικό πάρκο) 

3. Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία συνεδριακού κέντρου άνω των 1.000 ατόμων στην δυτική πλευρά της Κρήτης 

4. Εξέταση για ανάπτυξη συνεδριακών / ερευνητικών / πολυθεματικών κέντρων με την παράλληλη ανάπτυξη του προϊόντος 

Συνεδριακού τουρισμού με την χρήση των υπαρχόντων σημαντικών υποδομών (συνεδριακά κέντρα Elite Blue Center και House of 

Events – Navarino Dunes, για την διενέργεια μεσαίων έως μεγαλύτερων συνεδρίων – έως 1.700 άτομα) στην ΠΕ Καλαμάτας 

5. Μελέτη για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των συνεδριακών χώρων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 

Κέντρου Δελφών για τη δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου μεσαίου μεγέθους που θα διαθέτει τη χωρητικότητα και τη 

δυναμικότητα να φιλοξενήσει συνέδρια μεσαίου μεγέθους στο χώρο των Δελφών  

6. Δημιουργία / ενδυνάμωση του δυναμικού συνεδριακών γραφείων στους προτεινόμενους πόλους MICE της Ελλάδας 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Δελφοί, Κως, Κρήτη) και δημιουργία εθνικού συνεδριακού γραφείου για την 
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κατάρτιση στρατηγικής και το συντονισμό των ενεργειών για την δυναμική προβολή και προώθηση της χώρας ως MICE προορισμού 

(τα συνεδριακά γραφεία θα δρουν ως εκτελεστικοί βραχίονες των Περιφερειακών DMO) 

▪ Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις 

▪ Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 

επαγγελματίες του τουρισμού (π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση 

συνεδρίων, εκδηλώσεων, οργανώσεων 

▪ Κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εμβληματικών εκδηλώσεων στους προορισμούς της 

χώρας 

▪ Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού  μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (CVB, PCOs), των τοπικών 

φορέων (Δήμοι, Περιφέρεια) καθώς και των φορέων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση 

συνεδρίων  

▪ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις / οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις 

στον προορισμό (π.χ. υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου συνεδριακού χώρου, διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων / 

επιθεωρήσεων, συντονισμό διαμονής, παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό στους συνέδρους, πολυκαναλική 

προώθηση της εκδήλωσης και οργάνωση επιτροπών υποδοχής για τους συνέδρους) 

▪ Διασύνδεση των ιστοσελίδων των συνεδριακών γραφείων με τις διαδικτυακές τουριστικές πύλες των αντίστοιχων 

Περιφερειών 

▪ Εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος 

▪ Προώθηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων (π.χ. εξειδικευμένο ψηφιακό υλικό προβολής και προώθησης, ανάπτυξη και 

χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές, ψηφιακή διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων, χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την προβολή και προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους) 

▪ Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απόκτηση αυτών 

▪ Διασύνδεση με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO ώστε να εξελιχθεί σε κόμβο 

πληροφόρησης και εκπαίδευσης, διασύνδεσης, δικτύωσης και συντονισμού των τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου για τη  
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δημιουργία ενός κοινού brand για τους προορισμούς, την ενθάρρυνση των εμπορικών συνεργασιών, την διευκόλυνση της 

πρόσβασης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση στρατηγικών συνεδρίων και εκδηλώσεων 

 

7. Υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων από το Υπουργείο Τουρισμό προς τους PCOs και συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου 

Τουρισμού και Υπουργείου Πολιτισμού και κατάρτιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη δυνατότητα ενοικίασης 

εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE (αμφιθέατρα, παλάτια, αρχαιολογικοί χώροι) υπό 

αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης. 
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3. Βασικές προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Δράσεις ανά συμπληρωματικό τουριστικό 

προϊόν 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, τέλος, τις βασικές / κυριότερες στρατηγικές κατευθύνσεις / δράσεις ανά συμπληρωματικό 

τουριστικό προϊόν, όπως αυτές προκύπτουν από την σύνθεση των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης που αναπτύχθηκαν για τους 36 

προορισμούς. 

3.1 Αγροτουρισμός 

Ως προς τον Αγροτουρισμό, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη και παροχή 

ολοκληρωμένων, αυθεντικών και υψηλής ποιότητας αγροτουριστικών δραστηριοτήτων / εμπειριών που θα αναδεικνύουν τους φυσικούς 

πόρους, τη λαογραφική, ιστορική και θρησκευτική παράδοση, καθώς και τον τρόπο ζωής των κατοίκων στους ελληνικούς προορισμούς 

μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με τον τομέα της αγροδιατροφής και τις τοπικές κοινότητες.  Παράλληλα, επιχειρείται ο περαιτέρω 

εμπλουτισμός του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη της τουριστικής 

δραστηριότητας σε μη εδραιωμένους προορισμούς μέσω της προσέλκυσης εξειδικευμένων τμημάτων πελατείας. Ειδικότερα, στις 

προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται οι εξής: 

 

1. Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών κινήτρων και ενισχύσεων για την ανάπτυξη / επέκταση υποδομών 

ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής Αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος 

παραδοσιακού τύπου, αλλά θα προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, 

κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες, καθώς και ενασχόληση με άλλες γεωργικές και οικοτεχνικές εργασίες ή λαϊκής τέχνης 
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(συλλογή ελιάς, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και παραγωγή οίνου, ζύμωμα ψωμιού, αργαλειός κ.α.), εμπειρίες ψυχαγωγίας / 

περιπέτειας και απασχόλησης παιδιών 

2. Βελτίωση επαρχιακού δικτύου για πρόσβαση σε πόλους Αγροτουρισμού 

3. Οργάνωση αγροτουριστικού δικτύου σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του αγροτουρισμού με ανάδειξη 

της βιοποικιλότητας, της πρωτογενούς παραγωγής, της λαογραφικής παράδοσης και του τρόπου ζωή των κατοίκων και 

διασύνδεση με τους παραδοσιακούς οικισμούς για την προσφορά υψηλού επιπέδου βιωματικών, εναλλακτικών και 

εξατομικευμένων εμπειριών 

4. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, 

βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για κάθε 

Περιφέρεια- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις 

αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / 

επιχειρήσεις Αγροτουρισμού 

5. Δημιουργία κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των αγροτουριστικών μονάδων:  

▪ Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά 

προϊόντα, οργανικά απόβλητα κτλ.)  

▪ Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

και εξειδικευμένο / προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των 

δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης 

▪ Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων 

εντός της αγροτουριστικής μονάδας (υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, 

αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες κ.α.) 

6. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και των 

εμπειριών Aγροτουρισμού 

▪  
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▪ Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, 

καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης (π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που 

πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό, πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας 

καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια του 

παρεχόμενου προϊόντος 

▪ Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την 

οικοτεχνία και τη διάθεση και πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων 

7. Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και ανάπτυξης συνεργασιών 

▪ Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού και των αγροτικών 

συνεταιρισμών με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών, την 

προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αγροτουρισμού, του 

Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος κ.α.) 

▪ Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και σεμιναρίων αγροτουριστικής εκπαίδευσης για 

τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων.  
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3.2 Οικοτουρισμός 

Ως προς τον Οικοτουρισμό, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάδειξη, η διασφάλιση και 

η προστασία των φυσικών πόρων και η παροχή ολοκληρωμένων, αυθεντικών και υψηλής ποιότητας οικοτουριστικών εμπειριών. 

Παράλληλα, επιχειρείται ο περαιτέρω εμπλουτισμός του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η 

ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε μη εδραιωμένους προορισμούς μέσω της προσέλκυσης εξειδικευμένων τμημάτων 

πελατείας. Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται τα εξής: 

1. Ανάπτυξη εθνικού δικτύου ορειβατικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών με αναβάθμιση, καθαρισμό και 

ανακατασκεύη υφιστάμενων και κατασκευή νέων μονοπατιών (ιδιαίτερα αυτών που οδηγούν σε πολιτιστικούς, 

φυσιολατρικούς ή λοιπούς πόρους θεματικού τουρισμού), κατάλληλη σήμανση και χαρτογράφηση  αυτών με βάση ευρωπαϊκά 

πρότυπα (σήματα επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης και λοιπής πληροφόρησης – διάρκεια / δυσκολίες κ.α.), διαχωρισμό 

των πεζοπορικών / ποδηλατικών διαδρομών από αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες, καθώς και 

καθιέρωση κατάλληλου προγράμματος συντήρησης 

2. Δημιουργία ή / και αναβάθμιση υπαίθριων οικοτουριστικών υποδομών με εστίαση σε: 

▪ Υπαίθρια πεδία ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης (κατάλληλες 

ασφαλίσεις / ανανέωση ασφαλίσεων) 

▪ Δίκτυο θεματικών κέντρων ενημέρωσης και πληροφόρησης στους ορεινούς όγκους σχετικά με οικοτουριστικές 

δραστηριότητες και υποδομές παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης 

επισκεπτών, µουσεία και ορειβατικά καταφύγια)  

▪ Ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ 

▪ Υποδομές / εξοπλισμό υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε 

περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος 

Οικοτουρισμός 



51 

 

3. Ανάδειξη και προώθηση της Ελλάδας μέσω των Περιφερειακών DMO, συνεργειών με tour operators, αεροπορικές εταιρείες, 

ψηφιακές πλατφόρμες κ.α. ως προορισμού όπου ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σε σύγχρονες οικοτουριστικές 

δραστηριότητες / εμπειρίες είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα μέσα από την οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου 

brand με βάση τη βιοποικιλότητα, την ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους, την πολυνησιωτικότητα, το ιδιαιτέρου κάλλους 

φυσικού τοπίο της χώρας που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, του σημαντικού αριθμού προστατευόμενων περιοχών, ορισμένες 

από τις οποίες διαθέτουν παγκόσμια φήμη και αναγνωρισιμότητα (Όλυμπος, Μετέωρα κ.α.), καθώς και τη δυνατότητα 

διασύνδεσης του Οικοτουρισμού με τον οδικό τουρισμό, τον Αγροτουρισμό, το Γαστρονομικό Τουρισμό, την ευεξία και τον 

Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό και την παροχή συνδυαστικών εμπειριών  

4. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμου σε πολλαπλές γλώσσες, 

βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για κάθε 

Περιφέρεια- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις 

αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / 

επιχειρήσεις  

▪ Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, 

βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό, με δυνατότητα επιλογής τρόπου μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.) και 

παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη δυσκολία, τη διάρκεια, τα σημεία ξεκούρασης κ.α.  

▪ Δημιουργία εφαρμογής για την αναγνώριση με χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των 

οικοσυστημάτων 

▪ Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης και στόχευσης εξειδικευμένων τμημάτων 

πελατείας μέσω ψηφιακών εργαλείων 

5. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των περιοχών οικοτουριστικού 

ενδιαφέροντος: 

▪ Ίδρυση εθνικών φορέων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 ώστε να εξασφαλίζεται η οργανωμένη και θεσμική 

διαχείριση τους με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας και διάσωσης της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας 
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▪ Στρατηγική μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων του κλάδου του 

Οικοτουρισμού 

▪ Κατάρτιση σύγχρονων διαχειριστικών σχεδίων και μελετών καταρτισμένες από συμπράξεις επιστημονικών και 

οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα αξιολογούν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών οικοτουριστικού 

ενδιαφέροντος σε δυναμικό χρόνο 

▪ Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων σε συνδυασμό με βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων 

▪ Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες 

περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και τη 

σαφή καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον προορισμό 

6. Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής και νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την: 

▪ Aναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της Ελλάδας 

▪ Δημιουργία τουριστικών οικό-καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον, διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της 

αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας (δυνατότητα αναβάθμισης ορισμένων ορειβατικών καταφυγίων), που θα 

απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και λαμβάνουν υπόψη τους το 

οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που φέρει η παραμονή τους στον προορισμό 

▪ Θεσμοθέτηση δικτύου ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές αρχές και τις τουριστικές επιχειρήσεις 

(αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων) για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον με 

βιώσιμη διαχείριση (χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα, χρήστη διαχείριση υδάτων, μετατροπή του 

στόλου αυτοκινήτων σε ηλεκτροκινούμενο, κ.α.),  

7. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας των 

τουριστικών πόρων / υποδομών / εμπειριών / δραστηριοτήτων  

▪ Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 

▪ Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία εθνικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενους 

πόρους / υποδομές / εμπειρίες / δραστηριότητες (πιλοτική εφαρμογή στο προϊόν του Οικοτουρισμού) 
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▪ Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και παρόχων οικοτουριστικών εμπειριών, ώστε να προσφέρουν 

υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες. 
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3.3 Sports & Αctivities  

Ως προς το προϊόν Sports & Activities, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη και 

η παροχή ολοκληρωμένων, αυθεντικών και υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων, εμπειριών και εκδηλώσεων Τουρισμού Περιπέτειας 

και ενεργούς αναψυχής. Παράλληλα, επιχειρείται ο περαιτέρω εμπλουτισμός του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, η επέκταση της 

τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε μη εδραιωμένους προορισμούς μέσω της προσέλκυσης 

εξειδικευμένων τμημάτων πελατείας. Επίσης, δίδεται έμφαση στην προσέλκυση και άρτια οργάνωση αθλητικών διοργανώσεων με 

εθνική και διεθνή εμβέλεια. Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται τα εξής: 

 

1. Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών / εμπειριών Sports & Activities και Τουρισμού Περιπέτειας: 

▪ Υλοποίηση των αναβαθμίσεων αθλητικών υποδομών που έχουν εξασφαλίσει μελέτες σκοπιμότητας χρηματοδότηση 

ή διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο ανάπλασης και αναφορικά με την ανάπλαση και ανακαίνιση Εθνικών Αθλητικών 

εγκαταστάσεων και των Ολυμπιακών ακινήτων, την αναβάθμιση υποδομών σε υπάρχοντες αθλητικούς χώρους, όπου 

παρουσιάζονται ελλείψεις (π.χ. τουαλέτες, αποδυτήρια, θέρμανση) για την δυνατότητα διοργάνωσης υψηλότερου 

επιπέδου αθλητικών οργανώσεων  

▪ Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) 

▪ Υλοποίηση των βελτιώσεων υποδομών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και συμπληρωματικών παροχών σύμφωνα με τις διεθνείς 

πρακτικές (νυχτερινός φωτισμός, ανανέωση των υποδομών μεταφοράς στις πίστες, βελτίωση ζωνών χιονοδρομίας με 

καθορισμένες ζώνες δυσκολίας κτλ.) χιονοδρομικών κέντρων που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση (π.χ. Καλάβρυτα) 

και διενέργεια μελετών σκοπιμότητας σχετικά με τα υπόλοιπα (π.χ. Παρνασσός, Φαλακρό, Ελατοχώρι, ανακαίνιση και 

επαναλειτουργία αυτού στο Παγγαίο, δημιουργία εκπαιδευτικού / προπονητικού χιονοδρομικού κέντρου στον Κίσσαβο) 

▪ Ανάπτυξη υποδομών ναυταθλητικών δραστηριοτήτων σε λίμνες, ποτάμια και παραθαλάσσιους προορισμούς 
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▪ Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε 

ορεινά συγκροτήματα που δεν διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα καθώς και πλησίον ορεινών οικισμών, οι οποίοι διαθέτουν 

ικανοποιητικές δομές φιλοξενίας και εστίασης 

▪ Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports  

▪ Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών για τη συμμετοχή παιδιών και ΑμεΑ σε αθλητικές δραστηριότητες / δραστηριότητες 

Τουρισμού Περιπέτειας και προπονήσεις  

▪ Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων 

▪ Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων και αξιοποίηση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας και του ενάλιου 

αποθέματος  

▪ Υλοποίηση στρατηγικής μελέτης σχετικά με τις ευκαιρίες για ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στους παραθαλάσσιους 

προορισμούς  

▪ Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου γηπέδων γκολφ στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική και στο Βόλο, ύστερα 

από σχετική μελέτη βιωσιμότητάς με βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφορίας, αναβάθμιση 

γηπέδου γκολφ στην παραλιακή έκταση του Βόρειου Αφάντου και προώθηση των διαδικασιών για την ανάπτυξη και 

λειτουργία δυο νέων γηπέδων στη Μεσσηνία για την αξιοποίηση του ηλιόλουστου και θερμού κλίματος κατά τους 

περισσότερους μήνες του χρόνου, του μοναδικού φυσικού τοπίου, καθώς και των υποδομών αεροπορικής προσβασιμότητας 

με σκοπό την προσέλκυση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών (με αυξημένη μέση δαπάνη) και διεθνών διοργανώσεων 

γκολφ για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, Αναβάθμιση 

γηπέδου γκολφ στην παραλιακή έκταση του Βόρειου Αφάντου την προσέλκυση της συγκεκριμένης κατηγορίας 

ενδιαφερομένων στον Sports & Activities και μακροχρόνια εξέταση δημιουργίας δικτύου γηπέδων γκολφ για την επιμήκυνση 

της τουριστικής περιόδου 

 

2. Ανάδειξη και προώθηση της Ελλάδας μέσω των Περιφερειακών DMO, συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες 

του ελληνικού αθλητισμού και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών σωματείων και φορέων, της ιδιωτικής 
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πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων ως προορισμού που μπορεί να φιλοξενήσει και να διοργανώσει άρτια διεθνείς 

αθλητικές εκδηλώσεις και event περιπέτειας, να παρέχει υψηλού επιπέδου υποδομές άθλησης και καταλύματος και 

υπηρεσίες για την προετοιμασία επαγγελματιών αθλητών και να προσφέρει σημαντικό εύρος εμπειριών άθλησης και 

περιπέτειες σε επισκέπτες όλων των ηλικιών καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου 

 

3. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες, 

βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για κάθε 

Περιφέρεια- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους πόρους, τις υποδομές, τις δραστηριότητες, τις επιχειρήσεις και τα events 

Sports & Activities και Τουρισμού Περιπέτειας και την διευκόλυνση των κρατήσεων 

4. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αθλητικών υποδομών και εκδηλώσεων και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: 

▪ Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και παροχή υποστήριξης / κινήτρων σε αθλητικούς οργανισμούς που 

διαχειρίζονται τις υποδομές ή σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα events Sports & Activities για την απόκτηση αυτών 

▪ Αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι των υποδομών ΑΠΕ ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές που λαμβάνουν χώρα 

αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες 

▪ Παροχή κινήτρων για ανάπλαση τοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της 

εξοικονόμησης ενέργειας 

▪ Υλοποίηση μελετών και θεσμικών νομικών και γνωμοδοτικών παρεμβάσεων για την προστασία των 

προστατευόμενων περιοχών και των υγροτόπων όπου αναπτύσσονται αθλητικές δραστηριότητες  

 

5. Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και ασφάλειας των επιχειρήσεων, των συλλόγων, των υποδομών και των επαγγελματιών 

του Sports & Activities και του Τουρισμού Περιπέτειας και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων που 

ειδικεύονται στον Sports & Activities. 
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3.4 Γαστρονομικός Τουρισμός 

Ως προς τον γαστρονομικό τουρισμό προϊόν, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη 

και η παροχή ολοκληρωμένων, αυθεντικών και υψηλής ποιότητας γαστρονομικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, εμπειριών και 

εκδηλώσεων μέσα από την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της ξεχωριστής γαστρονομικής ταυτότητας των ελληνικών προορισμών 

εστιάζοντας στη διασύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή και την παραδοσιακή γαστρονομία. Επίσης, δίδεται έμφαση στην ποιοτική 

αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην ευρύτερη ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας 

(αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων). Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται τα εξής: 

1. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών προώθησης τοπικής γαστρονομίας και προϊόντων 

▪ Αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων, παλαιών αρχοντικών, μύλων, ελαιοτριβείων, αποθηκών και λοιπών παλαιών 

υποδομών για τη δημιουργία γαστρονομικών μουσείων (έκθεση παραδοσιακού εξοπλισμού, οικοσκευής, παραδοσιακών 

προϊόντων, φωτογραφικό υλικό, οινογαστρονομικές δοκιμές κ.α.), γαστρονομικών και αγροτικών υπαίθριων αγορών ή food 

halls με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα 

▪ Αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών οινοτουρισμού και οινογαστρονομίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 

προώθηση δημιουργίας εστιατορίων στα οινοποιεία που θα προσφέρουν γνωριμία με τη γαστρονομίας του προορισμού 

(παράλληλα με την δραστηριότητα του οινοτουρισμού) ώστε να δημιουργηθεί δίκτυο επισκέψιμων χώρων που θα 

ενσωματώνει ξενάγηση στους αμπελώνες, οινογνωσία και υπηρεσίες εστίασης με επίκεντρο το κρασί και τις γεύσεις που το 

συνοδεύουν, ενώ θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως τόποι πώλησης τοπικών κρασιών και προϊόντων 

▪ Στήριξη δράσεων δημιουργίας επισκέψιμων χώρων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και οινοποιείων και 

ανάπτυξης δικτύου επισκέψιμων χώρων αγροδιατροφικής παραγωγής που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και 

ευκαιρίες γευσιγνωσίας 

▪ Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων (τυροκομία, αλλαντοκομία, ζυθοποιία, μελισσοκομία 

κ.α.) και τυποποίηση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, που διατηρούνται ως τις μέρες μας από τις μικρές οικιακές 

μονάδες παραγωγής ή/ και  τους κτηνοτρόφους 
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▪ Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις 

καλλιέργειας, οι κτηνοτροφικές μονάδες, τα οινοποιεία κ.α. και παροχή της κατάλληλης σήμανσης για τους 

ενδιαφερόμενους επισκέπτες 

 

2. Καλλιέργεια γαστρονομικής ταυτότητας και ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου εμπειριών:  

▪ Προβολή και ανάδειξη ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας ανά προορισμό / Περιφέρεια με βάση την πλούσια 

παραγωγή, τις πρώτες ύλες, τα ΠΟΠ / ΠΓΕ και παραδοσιακά προϊόντα και εδέσματα (ελαιόλαδο, όπορωκηπευτικά, μανιτάρια, 

αλλαντικά, γλυκά κ.α.), τις παραδοσιακές συνταγές και γαστρονομικές τεχνικές 

✓ Δημιουργία και ανάδειξη γαστρονομικών brand ανά Περιφέρεια / προορισμό (π.χ. «Πελοποννησιακή κουζίνα», 

«Κρητική κουζίνα», «Ηπειρώτικη κουζίνα») που θα περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα και συνταγές και ανάπτυξη σχετικού 

storytelling, ενώ θα αποδίδεται ως πιστοποίηση σε μονάδες εστίασης, οικοτουριστικές και αγροτουριστικές μονάδες, 

συνυφασμένο με την υψηλή ποιότητα και την τοπική παράδοση  

✓ Ανάπτυξη / προώθηση ολοκληρωμένου χρονολογίου γαστρονομικών εκδηλώσεων καθ’όλη τη διάρκεια του 

έτους 

✓ Δημιουργία δικτύου βραβευμένων εστιατορίων σε high end προορισμούς και μεταστροφή της casual dining 

εστίασης προς τις σύγχρονες τάσεις της γαστρονομίας, όπως η δημιουργία wine καταλόγων που προωθούν μικρές 

τοπικές παραγωγές, προσφορά γαστρονομικών πιάτων που βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές και είναι φτιαγμένα 

από  τοπικά προϊόντα αλλά παρασκευάζονται σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές  

✓ Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της 

γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού και καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς 

εκθέσεις, όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα 

▪ Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων γαστρονομικών εμπειριών και οινικών διαδρομών με βιωματικά 

σεμινάρια από τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις του τουρισμού και της αγροδιατροφής και συνεταιρισμούς που συνδυάζουν 

βιωματικές εμπειρίες παραγωγής τοπικών προϊόντων, συλλογή πρώτων υλών και λοιπών αγροτικών εμπειριών με 
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τη γαστρονομία με τους τουριστικούς πόρους κάθε Περιφέρειας (πολιτισμός, φυσικό τοπίο, ευεξία, λαογραφική 

παράδοση, παραδοσιακούς οικισμούς 

 

 

3. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού Τουρισμού:  

▪ Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές 

γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής 

τουριστικής πύλης για κάθε Περιφέρεια- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events, δραστηριότητες 

Γαστρονομικού Τουρισμού, επιχειρήσεις σίτισης και αγροδιατροφής, επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες και την διευκόλυνση 

των κρατήσεων εισιτήριων  

▪ Προώθηση της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου στις βιωματικές εμπειρίες 

γαστρονομικού περιεχομένου 

▪ Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της τοπικής γαστρονομίας κάθε 

προορισμού / Περιφέρειας 

▪ Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων 

σε πραγματικό χρόνο φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (καλλιεργητές, ψαράδες κτλ.) με τους καταναλωτές 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια, supermarkets) 

 

4. Βιώσιμη διαχείριση των τοπικών καλλιεργειών και των πρώτων υλών: 

▪ Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και της βιοποικιλότητας με στόχο να 

διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον 

με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής  

▪ Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής, μονοκαλλιέργειας και ανάπτυξη 

σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα και υιοθέτηση διεθνών καλών 
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πρακτικών στον τομέα της αγροδιατροφής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, 

κτλ.)  

▪ Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του 

Ταμείου Ανάκαμψης 

5. Προώθηση της επέκταση των δικτύων διανομής τοπικών προϊόντων και των συνεργασιών προώθησης τοπικών πρώτων 

υλών και παρασκευών διαμέσου των τουριστικών επιχειρήσεων καταλύματος και των λοιπών επιχειρήσεων σίτισης, 

εστίασης και διασκέδασης για την προσφορά καταλόγων που να βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές πρώτες ύλες και 

συνταγές και τυποποιημένων προϊόντων του προορισμού / της Περιφέρειας προς πώληση  

 

6. Ανάπτυξη / αναβάθμιση / αυστηροποίηση των σημάτων πιστοποίησης επιχειρήσεων (διασυνδεδεμένο με το γαστρονομικό 

brand κάθε προορισμού / Περιφέρειας και με πρόγραμμα προβολής και προώθησης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων μέσω των 

Περιφερειακών DMO) για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων και συνταγών, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και 

υψηλής ποιότητας γαστρονομίας, την προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και την 

εφαρμογής καλών πρακτικών παραγωγής / καλλιέργειας 

 

7. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 

▪ Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα μαγειρικής, γευσιγνωσίας και διατροφής για τους τουρίστες συνήθως από 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς  

▪ Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη 

ενσωμάτωση και προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού 

▪ Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση 

των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο 

προσφερόμενο προϊόν. 
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3.5 Τουρισμός Ευεξίας 

Ως προς τον τουρισμό ευεξίας, απώτεροι στόχοι των προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων αποτελούν η ανάπτυξη και η παροχή 

ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων / εμπειριών μέσω της πλήρους και ορθολογικής αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων της 

Ελλάδας με εστίαση στην ολιστική ευεξία, τις σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, 

δίδεται έμφαση  στον εμπλουτισμό του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος, στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην ανάπτυξη 

της τουριστικής δραστηριότητας σε μη εδραιωμένους προορισμούς μέσω της προσέλκυσης εξειδικευμένων τμημάτων πελατείας. 

Ειδικότερα, στις προτεινόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις συγκαταλέγονται τα εξής: 

 

1. Μελέτη και υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την πλήρη αξιοποίηση / εκμετάλλευση και σύγχρονη αποτελεσματική 

διοίκηση και διαχείριση των ιαματικών πηγών και των φυσικών πόρων της Ελλάδας με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων και την απορρόφηση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλού 

επιπέδου που θα μπορούν να παρέχουν όχι μόνο υπηρεσίες λουτροθεραπείας, αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιαματικού 

τουρισμού, αναζωογόνησης και ευεξίας σε συνδυασμό με εξειδικευμένες εμπειρίες φυσικής αποκατάστασης και προετοιμασίας 

αθλητών και κέντρα αποκατάστασης υγείας που έχουν τη δυναμική προσέλκυσης τουριστών υψηλών εισοδημάτων καθ’όλη 

τη διάρκεια του έτους 

 

2. Στοχευμένη ανάπτυξη & προώθηση του Τουρισμού Ευεξίας μέσω της διασύνδεσής του με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα 

/ πόρους / εμπειρίες / δραστηριότητες του κάθε προορισμού (π.χ. πολιτισμός, τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, φύση), ανάπτυξη 

προωθητικού περιεχομένου /storytelling, αναβάθμιση σημείων ψηφιακής παρουσίας των ιαματικών πηγών, χρήση 

ψηφιακών εργαλείων προβολής και προώθησης, προσέλκυσης αγορών-στόχων και τμημάτων πελατείας μέσω 
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εξειδικευμένων καναλιών διανομής και προώθησης, συνεργασιών επιχειρήσεων με ιατρικά κέντρα και διακρατικών 

συνεργασιών  

 

3. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ιαματικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, 

βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για κάθε 

Περιφέρεια- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες, τις θεραπείες και τις παροχές που 

προσφέρονται και την διευκόλυνση των κρατήσεων 

 

4. Μελέτη και υιοθέτηση βιώσιμης διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας των ιαματικών πηγών 

▪ Στρατηγικό πλάνο προστασίας του ανάγλυφου της γεωμορφολογίας και του υδροφόρου ορίζοντα που προσφέρει τις 

ιαματικές πηγές και τακτική καταγραφή της φέρουσας ικανότητας των πηγών 

▪ Αποκεντρωμένος διαχειριστικός φορέας με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τo σαφή καθορισμό των 

ζωνών ιαματικού ενδιαφέροντος καθώς και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν περιμετρικά  

▪ Προώθηση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης με τη δημιουργία καταλυμάτων και μονάδων εστίασης που διαθέτουν 

πράσινες πιστοποιήσεις και βιώσιμη διαχείριση που βασίζεται στη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να 

καλλιεργηθεί μία ενιαία ταυτότητα για τους ιαματικούς προορισμούς που θα βασίζεται στην αειφορία και την αυθεντική 

επαφή με τη φύση 

 

5. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και των εμπειριών 

του Τουρισμού Ευεξίας, προγράμματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των μονάδων με σκοπό τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης και την ενεργειακή αυτονομία. 
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