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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Αθήνα» ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και αποτελεί έναν «προορισμό ομπρέλα» που περιλαμβάνει το μητροπολιτικό 
κέντρο της Αθήνας και τα προάστια γύρω από αυτό, τον Πειραιά, την παράλια περιοχή της Αττικής (Αθηναϊκή Ριβιέρα), την Πάρνηθα και 
την ανατολική Αττική, καθώς και τη δυτική Αττική.

Προορισμός «Αθήνα»

• O προορισμός «Αθήνα» ανήκει στην 
Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει τα 
εξής:

− το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και 
τα προάστια γύρω από αυτό

− τον Πειραιά

− την παράλια περιοχή της Αττικής 
(Αθηναϊκή Ριβιέρα)

− την Πάρνηθα και την ανατολική Αττική

− την δυτική Αττική

• Αποτελεί έναν από τους πιο εδραιωμένους, 
δημοφιλείς και εμβληματικούς 
προορισμούς της χώρας με σημαντική 
αναπτυξιακή δυναμική σε όλα τα κύρια 
τουριστικά προϊόντα λόγω των σημαντικών 
πόρων και υποδομών που διαθέτει ως το 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ 
τα σημαντικά έργα και οι επενδύσεις που 
έχουν ξεκινήσει / αναμένεται να 
υλοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο 
πρόκειται να συμβάλλουν στην ανάπλαση 
αυτού και στην περαιτέρω τουριστική του 
αξιοποίησή του.

Με βάση τα χαρακτηριστικά των προορισμών της Αττικής, καθώς και συμπεράσματα από τις αναλύσεις του έργου και την Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, προτείνεται τα νησιά του Αργοσαρωνικού 
να εξεταστούν ως διαφορετικός προορισμός καθώς και να αναπτυχθεί και ένα αναλυτικότερο και εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης για την παράλια περιοχή της Αττικής (Αθηναϊκή Ριβιέρα). Συνεπώς, με βάση 
και τις απαιτήσεις του έργου, οι προτεινόμενοι προορισμοί για την Αττική είναι οι εξής: Αθήνα («προορισμός ομπρέλα»), Νησιά του Αργοσαρωνικού και Αθηναϊκή Ριβιέρα.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Αθήνα». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

MICE

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα, πλούσιοι τουριστικοί πόροι, υψηλού επιπέδου υποδομές MICE σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε μουσεία (Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο 
Ακρόπολης) και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και λοιποί χώροι κατάλληλοι για φιλοξενία μικρών και μεσαίων συνεδρίων και εκδηλώσεων, συνεχής ανοδική 
πορεία στα ranking της ICCA για τη φιλοξενία συνεδρίων διεθνών ενώσεων (σε 17η παγκοσμίως το 2019 από 27η το 2014) και λειτουργία του This is Athens-Convention 
and Visitors Bureau - έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου εντός του μητροπολιτικού κέντρου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Το κορυφαίο λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας, ο Πειραιάς, με κατάλληλες υποδομές για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων και την υποδοχή επιβατών κρουαζιέρας και 
δυνατότητα ανάδειξης σε homeport, καθώς και σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνει αξιοθέατα, πόλους έλξης, με 
διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

City 
Break

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν λόγω των σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για το τουριστικό προϊόν City Break
(πρωτεύουσα της χώρας, κλίμα, αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα, δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, αστική κουλτούρα, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, 
εμπορική αγορά κ.α.), ενώ παράλληλα η Αθήνα αποτελεί τον πιο ανταγωνιστικό και δημοφιλή προορισμό City Break σε εθνικό επίπεδο - ζητήματα βασικών υποδομών και 
αστικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του προορισμού και την τουριστική εμπειρία (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος που επιτρέπουν την ανάπτυξη του προϊόντος όπως προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας παραλίες σε 
κοντινή απόσταση από την πόλη της Αθήνας (βλέπετε επόμενη σελίδα), ενώ παράλληλα αναμένεται η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στο 
παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί και προβληθεί τουριστικά με οργανωμένο τρόπο

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Δίκτυο μαρίνων, ορισμένες με υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες τόσο στα νότια όσο και στα ανατολικά παράλια της Περιφέρειας Αττικής σε σχετικά κοντινή 
απόσταση από δημοφιλείς προορισμούς για ναυσιπλοΐα αναψυχής, όπως τα νησιά των Κυκλάδων, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Εύβοια, τα παράλια της Πελοποννήσου 
και ο Κορινθιακός – ζητήματα έλλειψης θέσεων ελλιμενισμού και ορισμένες υποδομές και υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός 

Τουρισμός

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς η Αθήνα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο επίκεντρο του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα με ισχυρό 
διεθνές brand name ταυτισμένο με την κλασσική αρχαιότητα και πολιτιστικό απόθεμα που περιλαμβάνει την Ακρόπολη των Αθηνών (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
UNESCO) και το Μουσείο Ακρόπολης, πολιτιστικούς χώρους με την υψηλότερη επισκεψιμότητα στην χώρα, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος και πολιτιστικούς πόρους, καθώς 
και κοντινούς προορισμούς τόσο στον ηπειρωτικό γεωγραφικό χώρο της Αττικής, όσο και σε κοντινές Περιφέρειες, όπως οι Δελφοί, οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, το Ναύπλιο, η 
Κόρινθος, τα Ίσθμια, η Επίδαυρος, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού κ.α. (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να 
αναπτυχθούν στον προορισμό «Αθήνα». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. επισκέψιμα αγροκτήματα) στην Πάρνηθα και την Ανατολική Αττική, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν
κυρίως στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα) στην Πάρνηθα και την Ανατολική Αττική, τα 
οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στον τομέα του Οικοτουρισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών υψηλού επιπέδου κυρίως στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και στα προάστια γύρω από αυτό (βλέπετε 
επόμενη σελίδα)

• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών για το Γαστρονομικό Τουρισμό, καθώς και η Αθήνα αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δημοφιλείς 
προορισμούς για το εν λόγω προϊόν σε εθνικό επίπεδο με την υψηλότερη συγκέντρωση βραβευμένων και παγκοσμίου φήμης εστιατορίων στη χώρα 
(βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. Λίμνη της Βουλιαγμένης, πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και resorts) στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα οποία 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στον τομέα του Τουρισμού Ευεξίας (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Αθήνα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 4,9

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 5,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 4,0 / 5,0 
− Διεθνώς ανταγωνιστικές υποδομές πρόσβασης, ανεπτυγμένη ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα και οργανωμένο δίκτυο μέσων μαζικής 

μεταφοράς (μετρό, τραμ, αστικά λεωφορεία, προαστιακός σιδηρόδρομος)
− Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»), το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας (Λιμένας Πειραιώς), καθώς 

και οι Λιμένες Ραφήνας και Λαυρίου, οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Ολυμπίας Οδού (Πάτρα), Αυτοκινητοδρόμου 7 
(Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα), καθώς και σιδηροδρομική συνδεσιμότητα (γραμμή Αθήνα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, σύνδεση με Χαλκίδα και Αίγιο μέσω του 
προαστιακού)

− Εύκολη προσβασιμότητα και διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα με σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, την Μέση Ανατολή και τη Νέα Υόρκη
− Ορισμένες αδυναμίες σε ακτοπλοϊκή και σιδηροδρομική προσβασιμότητα (π.χ. κορεσμός θέσεων ελλιμενισμού, ανάγκες άμεσης αναβάθμισης 

περιφερειακών λιμένων) και σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, καθιστώντας τις αεροπορικές πτήσεις κύριο μέσο πρόσβασης 
στον προορισμό

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 4,6

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας παραλίες σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Αθήνας, ενώ αναμένεται υλοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί και προβληθεί τουριστικά με 
οργανωμένο τρόπο

• Ναυτικός Τουρισμός | yachting (0,5 / 0,5): δίκτυο μαρίνων, ορισμένες με υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες τόσο στα νότια όσο και στα ανατολικά 
παράλια της Περιφέρειας Αττικής σε σχετικά κοντινή απόσταση από δημοφιλείς προορισμούς για ναυσιπλοΐα αναψυχής, όπως τα νησιά των Κυκλάδων, τα 
νησιά του Αργοσαρωνικού, η Εύβοια, τα παράλια της Πελοποννήσου και ο Κορινθιακός – ζητήματα έλλειψης θέσεων ελλιμενισμού και ορισμένες υποδομές 
και υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου 

• Ναυτικός Τουρισμός | κρουαζιέρα (0,5 / 0,5): λιμένας Πειραιάς, με κατάλληλες υποδομές για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων και την υποδοχή επιβατών 
κρουαζιέρας και δυνατότητα ανάδειξης σε homeporting, καθώς και σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνει 
αξιοθέατα, πόλους έλξης, με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα 

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): ίσως το σημαντικότερο επίκεντρο του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα με ισχυρό διεθνές brand name 
ταυτισμένο με την κλασσική αρχαιότητα και πολιτιστικό απόθεμα που περιλαμβάνει την Ακρόπολη των Αθηνών (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO) 
και το Μουσείο Ακρόπολης, πολιτιστικούς χώρους με την υψηλότερη επισκεψιμότητα στην χώρα, λοιπά σημεία ενδιαφέροντος και πολιτιστικούς πόρους, 
καθώς και κοντινούς προορισμούς τόσο στον ηπειρωτικό γεωγραφικό χώρο της Αττικής, όσο και σε κοντινές Περιφέρειες όπως οι Δελφοί, οι Μυκήνες, η 
Τίρυνθα, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, τα Ίσθμια, η Επίδαυρος, τα Νησιά Αργοσαρωνικού κ.α.

• City Break (1,0 / 1,0): το σημαντικότερο αστικό κέντρο της χώρας με έντονη εμπορική, χρηματοοικονομική και βιομηχανική δραστηριότητα, πλήθος σημείων 
ενδιαφέροντος, γραφικών συνοικιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

• MICE (1,0 / 1,0): διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα, πλούσιοι τουριστικοί πόροι, υψηλού επιπέδου υποδομές MICE σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε μουσεία
(Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Ακρόπολης) και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και λοιποί χώροι κατάλληλοι για φιλοξενία μικρών και μεσαίων 
συνεδρίων και εκδηλώσεων, συνεχής ανοδική πορεία στα ranking της ICCA για τη φιλοξενία συνεδρίων διεθνών ενώσεων (σε 17η παγκοσμίως το 2019 από 
27η το 2014) και λειτουργία του This is Athens-Convention and Visitors Bureau - έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου εντός του μητροπολιτικού κέντρου 
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Αθήνα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,5

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): τοπία φυσικού κάλους και προστατευόμενες περιοχές (Πάρνηθα, Υμηττός, Σχοινιάς-Μαραθώνας)
• Αθλητικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): σημαντικές αθλητικές υποδομές, όπως οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, που μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνή αθλητικά 

γεγονότα και σημαντικοί πόροι και υποδομές Τουρισμού Περιπέτειας όπως π.χ. πεζοπορικές διαδρομές, ιππικοί και ναυτικοί όμιλοι, ορειβατικά καταφύγια, 
αναρριχητικά πεδία

• Γαστρονομικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): η υψηλότερη συγκέντρωση βραβευμένων και παγκοσμίου φήμης εστιατορίων στη χώρα, πολυπολιτισμική γαστρονομική 
παράδοση, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, γαστρονομικές δραστηριότητες όπως π.χ. επισκέψιμα οινοποιεία

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 2 αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, η Λίμνη της Βουλιαγμένης με 
ανεπτυγμένες υποδομές ευεξίας και η Πηγή Αιξωνής στη Γλυφάδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και δεν έχει αξιοποιηθεί

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία 
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 5,0

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 5,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 5,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας με βάση την διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα (βλέπετε και την ανάλυση των 

αναζητήσεων με βάση την πλατφόρμα Google Trends στο παράρτημα).

− Κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός City Break για το 2018 από τα World Travel Awards και αναδυόμενη πολιτιστική πόλη για το 2017 με βάση το Leading 
Cultural Destinations

− Συνεχής και σταθερή παρουσία ως κορυφαίος προορισμός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς οδηγούς και ιστοσελίδες (Condé Nast Traveler | 9η πιο φιλική πόλη 
στην Ευρώπη με βάση τα Readers’ Choice Awards 2020, Booking.com | 4η πόλη παγκόσμια όσον αφορά τη γαστρονομία το 2017 και μεταξύ των κορυφαίων 
προορισμών για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό σε διεθνές επίπεδο)

• Περισσότερα από 2.000 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας 
του Tripadvisor για τον προορισμό «Αθήνα»

• Ακρόπολη των Αθηνών: ο κορυφαίος σε επισκεψιμότητα και εισπράξεις αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 
με 3,6 εκατ. επισκέπτες και €49,7 εκατ. εισπράξεις το 2019, ενώ το Μουσείο της Ακρόπολης αποτελεί το κορυφαίο σε επισκεψιμότητα και εισπράξεις μουσείο 
της χώρας με 1,8 εκατ. επισκέπτες και €9,4 εκατ. εισπράξεις το 2019 

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 5,0 • ~4,7 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 4,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~30,3 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~54,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 4,5 / 5,0



8

Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Αθήνα» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Κίνα, Ινδία, Νότια 
Κορέα, λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Πολωνία, 
Ελβετία), Ρωσία, 
Καναδάς, Ισραήλ, 
Μέση Ανατολή

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Πολωνία, 
Ελβετία), Ρωσία, 
Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Ελβετία), Ρωσία, 
Καναδάς, Μέση 
Ανατολή, Κίνα, 
Ινδία

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Πολωνία1, 
Ελβετία), Ρωσία, 
Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Πολωνία, 
Ελβετία), Ρωσία, 
Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
Κύπρος, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, 
Τουρκία, 
Αυστραλία

Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
Κύπρος, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, 
Τουρκία

ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Κύπρο, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία

ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
Κύπρος, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, 
Τουρκία, 
Αυστραλία

Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
Κύπρος, 
Γερμανία, 
Γαλλία, Ιταλία, 
Τουρκία Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Αθήνα» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κύπρος, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Τουρκία, Αυστραλία

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, Ελβετία, Βέλγιο)

Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα, λοιπές 
Ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε 
Ισπανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία, 
Πολωνία, Ελβετία), Ρωσία, 
Καναδάς, Ισραήλ, Μέση Ανατολή
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθήνα».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

2 Δράσεις αναβάθμισης του κέντρου της πρωτεύουσας για την ανάσχεση της ερημοποίησης του κέντρου της Αθήνας από τους μόνιμους κατοίκους, τάση που υπονομεύει την βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης

3 Έναρξη/ολοκλήρωση έργων αναπλάσεων στο παράκτιο μέτωπο που εκτείνεται από τον Πειραιά (Πύργος Πειραιά, Άγιος Διονύσιος, μετρό κ.α.) και τα περίχωρα αυτού μέχρι τη Βουλιαγμένη 

4 Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος

5 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου 

6 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

7 Δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης στην πόλη του κτιριακού αποθέματος της Αθήνας

8 Προστασία και ανάδειξη μνημείων και κτιρίων που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του 

9 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών της Αθήνας

10 Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Αθήνα» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν

11 Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας μουσείων και συναφών πολιτιστικών οργανισμών και προώθησης της Αθήνας ως κινηματογραφικού προορισμού 

12 Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών)

13 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού Τουρισμού

14 Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE

15 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης της παραλίας 

16 Προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σχετικών δράσεων 

17
Εφαρμογή καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων (συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείριση, τεχνολογία και καινοτομία, βελτίωση λειτουργίας οδικού δικτύου και άλλων βασικών δικτύων και 
υποδομών, ευρυζωνικότητα κ.α.)

18 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής (yachting)

19 Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wifi στον αστικό ιστό 

20 Δράσεις επέκτασης ψηφιακών εφαρμογών στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό

21 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα 

22 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

23 Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πρωτεύουσας και αντιπλημμυρικά έργα

24 Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για πράσινες στέγες σε κτίρια του κέντρου, προώθηση μη-μηχανοκίνητης μετακίνησης και ανάπτυξη κουλτούρας κυκλικής οικονομίας στους κατοίκους της πόλης

25 Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθήνα».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

26 Ενίσχυση/ αποκατάσταση του αστικού φωτισμού σε περιοχές του κέντρου με ελλείψεις και δημιουργία δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της πόλης

27 Ενίσχυση προβολής και προώθησης του παραλιακού μετώπου και των νησιών της Περιφέρειας με στόχευση στο yachting

28
Προβολή και σύνδεση του πλούσιου πολιτιστικού / θρησκευτικού / ιστορικού / γαστρονομικού πλούτου της Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού με το προϊόν του Ναυτικού Τουρισμού (επισκέπτες κρουαζιέρας) πριν την άφιξή 
τους μέσω σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε φορητές συσκευές και υπολογιστές μέσω διαδικτύου

29 Διασύνδεση της ιστοσελίδας του συνεδριακού γραφείου Αθηνών με την διαδικτυακή τουριστική πύλη του προορισμού

30 Διασύνδεση του συνεδριακού γραφείου Αθηνών με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO 

31 Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

32 Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος 

33 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων 

34 Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού Tουρισμού με τις υπόλοιπες θεματικές μορφές τουρισμού 

35 Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού

36 Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω συνεργασίας με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες της κρουαζιέρας

37 Υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων από το Υπουργείο Τουρισμό προς τους PCOs

38 Αστικές αναπλάσεις και συγκοινωνιακές προσαρμογές γύρω από την περιοχή των λιμένων

39 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

40
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

41 Δράσεις προώθησης και προβολής του πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

42
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

43 Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

44
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

45
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

46
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθήνα».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

47 Βελτίωση προσβασιμότητας και διασυνδεσιμότητας των λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου, μέσω νέων οδικών αξόνων και επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου

48 Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

49 Χώρος Στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που θα διευκολύνει τις περιηγήσεις στα σημεία ενδιαφέροντος του ιστορικού κέντρου της πόλης

50
Στρατηγική ανάδειξης της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού με τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής για την αύξηση της μέσης δαπάνης των 
επισκεπτών κρουαζιέρας

51 Αποκατάσταση και αξιοποίηση του γηπέδου Beach Volley στο Φαληρικό Όρμο, για την χρήση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρώμενων

52 Επανασχεδιασμός των εκθέσεων των μουσείων γύρω από συγκεκριμένους θεματικούς άξονες και θέματα storytelling και χρήση εργαλείων και σύγχρονων μέσων παρουσίασης 

53
Δράσεις για την ενίσχυση του δικτύου και την ανανέωση του στόλου των ΜΜΜ με σύγχρονα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα, την αξιοποίηση και επικαιροποίηση της τηλεματικής, την προώθηση διασυνδεσιμότητας μεταξύ 
διατροπικών μέσων μεταφοράς, την επέκταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς και την επιχειρησιακή λειτουργία της επέκτασης της γραμμής του τραμ στον Πειραιά

54 Επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς 

55 Χάραξη νέων, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών στην Περιφέρεια Αττικής

56 Νέος σταθμός ΚΤΕΛ Αθηνών

57 Ανάπλαση και αξιοποίηση του Βασιλικού κτήματος στο Τατόι

58 Υπογειοποίηση της γραμμής 1 του Μετρό από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και διαπλάτυνση παράλληλων οδικών αξόνων εισόδου/εξόδου προς/από τον Πειραιά

59 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής υποδομής ΣΚΑ-Οινόη

60 Βελτίωση οδικών υποδομών στο ευρύτερο μέτωπο της Αττικής

61 Αναβάθμιση Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.
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Προϊόν και Προώθηση

• Οι δράσεις 2, 3, 4 και 7 σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του 
διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού. 

• Οι δράσεις 2 και 3 αφορούν σημαντικές αναπλάσεις για τον προορισμό στο Κέντρο της 
πρωτεύουσας και στο παράκτιο μέτωπο ενώ οι δράσεις 4 και 7 αφορούν αντιστοίχως τη 
βελτίωση και αναβάθμιση υποστηρικτικών υποδομών πολιτιστικών πόρων και δομών και 
την αποκατάσταση, επανένταξη και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματός της. 

• Οι δράσεις 2 και 3 σχετίζονται εμμέσως με υποδομές προσβασιμότητας καθώς οι 
αναπλάσεις αφορούν και το αστικό οδικό δίκτυο, ενώ η δράση που αφορά την 
αποκατάσταση και επανένταξη του κτιρισκού αποθέματος του προορισμού (Δράση 7) 
απαιτεί αρκετό χρόνο ωρίμανσης και υψηλούς χρηματοδοτικούς πόρους. 

• Σημαντικές φαίνονται να είναι οι δράσεις 5 και 8 που αφορούν θέματα προστασίας και 
βιωσιμότητας φυσικών (παραλίες) και πολιτιστικών πόρων ενώ βαρύνουσα σημασία για 
την αναπτυξιακή προορπτική του προορισμού έχει η Δράση 1, η οποία αφορά την 
Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την εφαρμογή ολοκληρωμένης 
και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς 
ανάπτυξη, σκοράροντας μόνο στη βιωσιμότητα (λόγω Παρατηρητηρίου Τουρισμού), 
μεταξύ των υπο-κριτηρίων της Ποιότητας ζωής. 

• Ανάλογη σημασία αλλά και βαθμολογία στην Ποιότητα ζωής έχει η δράση 9, η οποία 
αφορά την αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και υποδομών του 
προορισμού, καταγράφοντας χαμηλή βαθμολογία στην Ωριμότητα/Κόστος, όπως και η 
Δράση 22 (Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης πολιτιστικών πόρων), η οποία όμως έχει 
αυξημένη σημασία στο προϊόν. 

• Κατά κανόνα, οι δράσεις του προορισμου που σχετίζονται με την προσβασιμότητα έχουν 
σχετικά αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία βάσει των κριτηρίων 
«Ποιότητα Ζωής». 

• Σημαντικές ως προς το Προϊόν αναδεικνύονται δράσεις προώθησης του προορισμού στο 
εξωτερικό και εξωστρέφειας (Δράση 11), δράσεις ψηφιακής προώθησης και αξιοποίησης 
ψηφιακών εργαλείων στον τουρισμό (Δράσεις 10, 13, 19 και 20).
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Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Αθήνα

Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Αναβάθμιση / βελτίωση / επέκταση θέσεων ελλιμενισμού και βασικών λιμενικών υποδομών σε Πειραιά (ιδίως για Κρουαζιέρα), Ραφήνα (νέο σταθμό επιβατών) και Λαύριο (για εξυπηρέτηση μεγαλύτερης 
ακτοπλοϊκής επιβατικής κίνησης)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Ανάπτυξη μητροπολιτικού υδατοδρομίου και υδατοδρομίων σε νησιά της Περιφέρειας με δύσκολη / χρονοβόρα πρόσβαση, ενισχύοντας την Αθήνα ως ενδιάμεσο προορισμό και συνδέοντας την με άλλους 
τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.

Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass), με εστίαση σε Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, City Break και Γαστρονομικό Τουρισμό: 
- Πρόσβαση σε πολλαπλά αξιοθέατα ή / και πολιτιστικές περιηγήσεις / ξεναγήσεις και ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο ΜΜΜ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- Ενσωμάτωση παροχών όπως δωρεάν είσοδος ή εκπτώσεις σε αξιοθέατα τύπου City Break (π.χ. θεματικά πάρκα), σε καταστήματα με τουριστικά είδη, λιανικής, εστίασης, καφέ, γαστρονομίας κ.α. και σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τουριστικά λεωφορεία ή τουριστικά πρακτορεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας και της δαπάνης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
- Πώληση σε φυσική μορφή από επιλεγμένα σημεία πώλησης υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. Μουσείο Ακρόπολης) ή ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphones, με δυνατότητα αναβάθμισης με 
αγορά εισιτηρίων για πρόσθετα αξιοθέατα και μουσεία / εμπειρίες (π.χ. ιδιωτικές ξεναγήσεις)
- Δυνατότητα αναβάθμισης με αγορά εισιτηρίων για πρόσθετα αξιοθέατα, μουσεία και εμπειρίες (π.χ. ιδιωτικές ξεναγήσεις)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.2

Αναβάθμιση / βελτίωση / ήπια αξιοποίηση των ακτών και των παραλιών της Αττικής με στόχο την ανάπτυξη/αναβάθμιση κατάλληλων υποστηρικτικών υποδομών –ιδιαίτερα στις ελεύθερες παραλίες (π.χ. 
υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), την παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά: χώροι αναψυχής, εγκαταστάσεις άθλησης, παιδότοποι, βοηθητικοί χώροι, χώροι 
διημέρευσης, χώροι πρασίνου, εστιατόρια, αναψυκτήρια) και εμπειριών (π.χ. μοναδικότητα του θερινού κινηματογράφου) υψηλής ποιότητας βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, θεραπεύοντας τις ανορθογραφίες από αυθαίρετες δομήσεις και ευκαιριακές εκμεταλλεύσεις που συντείνουν στην 
απαξίωση και πλήττουν την εικόνα των παραλιακών μετώπων της Αττικής

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1.
Αναβάθμιση στις μαρίνες και ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών, προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες (γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, εγκαταστάσεις για τα πληρώματα υπηρεσιών κ.α.), 
υπηρεσιών ασφαλείας στις μαρίνες, υπηρεσιών VIP, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής, υπηρεσίες επιχειρηματικού κέντρου σε επιχειρήσεις ναύλωσης κ.α.

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1.
Οργάνωση και βελτίωση στο 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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1.

Ενίσχυση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε Πειραιά και Λαύριο ως προς τις ανάγκες της Κρουαζιέρας (θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης επιβατών, χώροι υποδοχής, χώροι 
αποθήκευσης αποσκευών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, υποδομές επιβίβασης/αποβίβασης, Wifi) με στρατηγικό στόχο την αύξηση της ελκυστικότητάς τους ως 
λιμένες αφετηρίας (home-ports), με το Λαύριο να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ολιγοήμερες κρουαζιέρες αλλά και λόγω της γειτνίασής του με το ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος». Ανάπτυξη χώρων εμπορικών 
χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.
Προώθηση και προβολή του μεγάλου πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεσμών και πολιτιστικών κέντρων της Αθήνας (Φεστιβάλ Αθηνών, Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Ελληνικός Κόσμος-Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κ.α.)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

6.2.2.
Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας (city pass) πόλης ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 72h) με την οποία εξασφαλίζεται δωρεάν χρήση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, ειδικές εκπτώσεις και ενώ θα παρέχει την δυνατότητα στον επισκέπτη αν συνδυάσει τις δραστηριότητες City 
Break με εμπειρίες Πολιτιστικού & Θρησκευτικού, Γαστρονομικού Τουρισμού, Τουρισμού Ευεξίας ακόμη και με υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, περιπέτειας και ήπιας άθλησης 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1.
Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στον αστικό ιστό (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 (~1.500 τ.μ.) και αίθουσες κατάλληλες για τη φιλοξενία παράλληλων εκδηλώσεων  

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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