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Παρουσίαση προορισμού
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα (ή παραλιακή) είναι η ακτογραμμή στα νότια προάστια της Αθήνας, από τον Πειραιά ως το Σούνιο και αποτελεί από 
τα κυριότερα αξιοθέατα της Αθήνας. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ οι κυριότερες περιοχές της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι
η μαρίνα Φλοίσβου, η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα, η Ανάβυσσος και το Σούνιο.

Προορισμός «Αθηναϊκή Ριβιέρα»

• Η Αθηναϊκή Ριβιέρα ή απλά παραλιακή 
αποτελεί από τα κυριότερα αξιοθέατα της 
Αθήνας και είναι οι παράκτιες περιοχές / 
δήμοι της ακτογραμμής, από τον Πειραιά 
ως το Σούνιο. 

• Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 
ΕΟΤ οι κυριότερες περιοχές της 
Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι η μαρίνα 
Φλοίσβου, η Γλυφάδα, η Βούλα, η 
Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, το Λαγονήσι, η 
Σαρωνίδα, η Ανάβυσσος και το Σούνιο.

• Περιλαμβάνει τους δήμους Πειραιώς, 
Βάρης-Βουλιαγμένης-Βούλας, 
Λαυρεωτικής και την Περιφερειακή 
Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών.

• Αποτελεί προορισμό με σημαντικούς 
πόρους για την ανάπτυξη όλων των 
κύριων τουριστικών προϊόντων, ως το 
παραλιακό μέτωπο του μητροπολιτικού 
κέντρου της Αθήνας, και σημαντική 
αναπτυξιακή προοπτική λόγω των 
σημαντικών έργων ανάπλασης στη φάση 
του σχεδιασμού / υλοποίησης και του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος που 
συγκεντρώνει τα τελευταία έτη.
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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 «Αθηναϊκή Ριβιέρα». 

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

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Εκτεταμένο δίκτυο μαρίνων, άριστες καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα & παρατεταμένη ηλιοφάνεια), μεγάλη ακτογραμμή με πολλούς νησιωτικούς προορισμούς και 
πλήθος παραλιών σε κοντινή απόσταση για ημερήσιες αποδράσεις με σκάφος ή/και ιστιοπλοϊκό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό δεδομένων και των επενδύσεων που αναμένεται να 
υλοποιηθούν

• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με προσβάσιμες (οργανωμένες ή ελεύθερες) αμμώδεις παραλίες και δυνατότητα διασύνδεσης με τα κύρια και συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα των Νησιών του Αργοσαρωνικού υπό την μορφή του short-island break (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

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

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για το τουριστικό προϊόν MICE, σε συνδυασμό με δυνατότητα προώθησης/ προβολής του 
προορισμού μέσω του «This is Athens Convention & Visitors Bureau» και \ ιστορικό επιτυχούς φιλοξενίας εκδηλώσεων και συνεδρίων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

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

• Ύπαρξη πολιτιστικών πόρων και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. Σούνιο, Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
κ.α.) και εγγύτητα με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας που διαθέτει μεγάλο αριθμό πόρων και υποδομών Πολιτιστικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Λιμένας Πειραιώς με κατάλληλες υποδομές για υποδοχή και ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

City 
Break

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για το τουριστικό προϊόν City Break (π.χ. κλίμα, αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα, δίκτυο 
μέσων μαζικής μεταφοράς, αστική κουλτούρα, εμπορική αγορά κ.α.) στην Αθήνα αλλά και σε σημαντικούς πόλους της Ριβιέρα όπως Πειραιάς, Φαληρικός Όρμος, 
Άλιμος, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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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 «Αθηναϊκή Ριβιέρα». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• Απουσία πόρων και υποδομών τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος 

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

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

• Αθλητικές υποδομές που ενδείκνυνται για προετοιμασία αθλητών και φιλοξενία διεθνών αθλητικών γεγονότων, σε συνδυασμό με την πληθώρα επιλογών 
που υπάρχουν για θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως καταδυτικές σχολές, ναυτικοί όμιλοι και σχολές θαλάσσιων αθλημάτων (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. 2 αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, πολυτελείς 
ξενοδοχειακές μονάδες και resorts) στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στον 
τομέα του Τουρισμού Ευεξίας (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, εμπειριών και υποδομών για το Γαστρονομικό Τουρισμό, όπως εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας με εγχώριες και διεθνείς 
διακρίσεις, επιχειρήσεις σίτισης και διατροφής, εγγύτητα με τον Αμπελώνας της Αττικής με τα επισκέψιμα οινοποιεία, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, αγορές 
τοπικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Αθηναϊκή Ριβιέρα» 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 | Aκτοπλοϊκή: 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 ΜΜΜ (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% 3,8

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας παραλίες σε όλο το μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας

• Ναυτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0 | yachting: 0,5 / 0,5, κρουαζιέρα 0,5 / 0,5): εκτεταμένο δίκτυο μαρίνων και υποδομές για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα 
Πειραιώς

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μακραίωνη ιστορία, διαδρομή κατά μήκος του Σαρωνικού κόλπου που περιλαμβάνει μοναδικά τουριστικά 
αξιοθέατα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με πολιτιστικά, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Αθήνας.

• City Break (1,0 / 1,0): πλούσια αστική κουλτούρα, ποικιλία επιλογών υψηλής ποιότητας σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εμπορικές αγορές (π.χ. Πειραιά 
και Γλυφάδας), σε εγγύτητα με το κέντρο της Αθήνας με πλήθος σημείων ενδιαφέροντος

• MICE (0,6 / 1,0): υψηλού επιπέδου υποδομές MICE σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και λοιποί χώροι κατάλληλοι για φιλοξενία μικρών και μεσαίων 
συνεδρίων και εκδηλώσεων (π.χ. Golf Γλυφάδας, Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου), συνεχής ανοδική πορεία στα ranking της ICCA για τη φιλοξενία 
συνεδρίων διεθνών ενώσεων (σε 17η παγκοσμίως το 2019 από 27η το 2014) και υποστήριξη/ προώθηση μέσω του «Athens-Convention & Visitors Bureau»

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 1,5

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): Αθλητικές υποδομές που - με τις κατάλληλες παρεμβάσεις- μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία αθλητών και 
τη φιλοξενία διεθνών αθλητικών γεγονότων 

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας με εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις, επιχειρήσεις σίτισης και διατροφής, εγγύτητα με 
τον Αμπελώνας της Αττικής με τα επισκέψιμα οινοποιεία, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, αγορές τοπικών προϊόντων 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 2 αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, η Λίμνη της Βουλιαγμένης και η Πηγή 
Αιξωνής στη Γλυφάδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και δεν έχει αξιοποιηθεί
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Αθηναϊκή Ριβιέρα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία 
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 1,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0

• Συγκαταλέγεται στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

• Σύμφωνα με το Forbes, στη λίστα με τους 10 καλύτερους ελληνικούς προορισμούς (2018), βρίσκεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, με ειδικές αναφορές στο Ναό του 
Ποσειδώνα, στις παραλίες της περιοχής, στη Βάρκιζα και στα Λιμανάκια.

• Περισσότερα από 166 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του 
Tripadvisor για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα»

• Απουσία μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO στην Αθηναϊκή Ριβιέρα 

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~854,9 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 2,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0

− ~11,1 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 3,0 / 5,0

− ~49,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,4 / 5,0
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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 «Αθηναϊκή Ριβιέρα» 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 

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

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

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

Λοιπές 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση 
σε Ισπανία, 
Αυστρία, 
Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, 
Πολωνία1,

Ελβετία), Μέση 
Ανατολή

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

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

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

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

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

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

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 «Αθηναϊκή Ριβιέρα» 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 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

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα» .

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων χωρικής ανάπλασης που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει ή αναμένεται να εκκινήσουν άμεσα και να αναμορφώσουν το νότιο παράκτιο μέτωπο της Αττικής

2
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» ως διακριτού αλλά συνδεόμενου με την Αθήνα προορισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης 
Προορισμού (DMO) για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»

3 Προώθηση σχεδίων ανάπλασης, αναβάθμισης και ανάδειξης αναξιοποίητων ελεύθερων χώρων των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού κόλπου

4 Προώθηση και ολοκλήρωση εμβληματικών έργων ανάπλασης στον Πειραιά

5
Ανάπτυξη Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) για το σύνολο του παράκτιου μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο προωθώντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικών επενδύσεων και τον ευρύτερο συντονισμό των δράσεων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

6
Παρεμβάσεις για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του τοπίου, ιδίως στην αναξιοποίητη περιοχή μεταξύ Αγίας Μαρίνας (μετά τη Βάρκιζα) και Σουνίου (καθαρισμός, εμπλουτισμός, καλλωπισμός κ.α.), καθώς και για την αναβάθμιση, 
ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών πόρων της Αθηναϊκής Ριβιέρα

7
Αναβάθμιση βασικών υποδομών του προορισμού, όπως: αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους αναψυχής και υποδοχής κοινού, και αναβάθμιση των δομών υγείας και αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ιατρικού 
προσωπικού

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

9 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

10
Αξιοποίηση της διαδικτυακής πύλης του City Break και της τουριστικής κάρτας (φυσικής και ψηφιακής) για την ενίσχυση της προβολής & προώθησης επιχειρήσεων και καταστημάτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια

11 Ενσωμάτωση της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» και των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων της στην ενιαία διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον προορισμό «Αθήνα»

12
Ενσωμάτωση της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» ως διακριτής ενότητας της σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών 
η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης του προορισμού «Αθήνα»

13 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού Τουρισμού

14
Ενσωμάτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτού προορισμού στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη City Break –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η 
οποία θα περιλαμβάνει σχετικό διαδικτυακό χάρτη και θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»

15 Προώθηση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτό μέρος του προορισμού «Αθήνα» για κινηματογραφικές παραγωγές και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ σχετικών φορέων και των τοπικών αρχών για την προσέλκυση ξένων παραγωγών

16
Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη εμβληματικών επενδύσεων κτιριακών projects που αναβαθμίζουν το παράκτιο μέτωπο, κατ’ επέκταση και το τουριστικό προϊόν που αυτό 
προσφέρει, ενώ την ίδια στιγμή συνεισφέρουν πολλαπλά στην βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του

17 Δράσεις προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και της ταυτότητας του προορισμού

18
Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην υλοποίηση επενδύσεων σε υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές κατά μήκος των νότιων ακτών της Αττικής και αναβάθμιση ελεύθερων παραλιών που ανήκουν στους παράκτιους Δήμους της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα 

19 Ενίσχυση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε Πειραιά και Λαύριο ως προς τις ανάγκες της κρουαζιέρας 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα» .

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

20
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.)

21 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών της Αθηναϊκής Ριβιέρα

22
Προστασία, ανακαίνιση και ανάδειξη πλούσιου κτιριακού αποθέματος νεοκλασικού χαρακτήρα που εντοπίζεται στους παραλιακούς Δήμους και κυρίως σε Πειραιά, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα και παροχή κινήτρων για την 
ανακαίνιση, επανένταξη και αξιοποίηση νεοκλασικών κτιρίων στην νότια παραλιακή ζώνη της Αθήνας συμπεριλαμβανομένου του Πειραιά

23 Δράσεις βελτίωσης μεταφορικών υποδομών και ΜΜΜ

24
Προβολή και σύνδεση του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιστορικού, γαστρονομικού πλούτου της Αθηναϊκής Ριβιέρα με το προϊόν του Ναυτικού Τουρισμού μέσω σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε φορητές συσκευές και 
υπολογιστές μέσω διαδικτύου

25 Ανάπτυξη από τους Δήμους του νότιου παράκτιου μετώπου της Αθήνας ενός περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων

26 Θέσπιση κινήτρων για προώθηση / προσέλκυση / ολοκλήρωση ιδιωτικών επενδύσεων κατά μήκος της παράκτιας ζώνης που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με εστίαση στου τουρισμό πολυτέλειας

27 Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών προστασίας από φυσικά φαινόμενα

28 Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης

29
Εξορθολογισμός του σχήματος εκμετάλλευσης και προώθηση της ήπιας αξιοποίησης των ακτών και των παραλιών της Αττικής για την παροχή υπηρεσιών και εμπειριών υψηλής ποιότητας βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και αναβάθμιση των υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

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

31 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων

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

33 Βελτίωση προσβασιμότητας σε επισκέψιμες υποδομές παραγωγής τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα 

34 Προώθηση μετατροπής στου στόλου οχημάτων των Δήμων του παράκτιου μετώπου της Αττικής σε ηλεκτροκινούμενο

35 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες

36 Ενσωμάτωση των σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού του προορισμού «Αθήνα»

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

38 Ανάπτυξη και σήμανση ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο

39
Ενσωμάτωση των επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού για τον προορισμό 
«Αθήνα»

40 Ενσωμάτωση των πλούσιων γαστρονομικών επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα ως διακριτή ενότητα της σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού για τον προορισμό «Αθήνα»

41 Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα» .

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

42 Προμήθεια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων

43 Αναμόρφωση του Πύργου του Πειραιά και ανάπτυξη πολυχώρου πολιτισμού για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουριστικού και ναυτιλιακού προϊόντος

44 Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του προϊόντος

45
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

46 Επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς προς το νότιο παράκτιο μέτωπο της Αττικής και σχετιζόμενες αναπλάσεις

47 Προώθηση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 

48 Ενεργειακή βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

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

50 Προώθηση και προβολή καλά σηματοδοτημένης πεζοπορικής διαδρομής από Καλύβια Θορικού στο Πάνειο Όρος
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό
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.

• Οι δράσεις 1, 3 και 4 αποτελούν χωρικές αναπλάσεις που ενσωματώνουν έργα 
προσβασιμότητας και σημειώνουν την υψηλότερη βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του 
διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού 

• Η δράση 1 αφορά τα έργα χωρικής ανάπλασης σε Μικρολίμανο και Φαληρικό Όρμο που 
αναμένεται να ενοποιήσουν μία χωρική ενότητα από την ευρύτερη περιοχή του Νέου 
Φαλήρου μέχρι το Δέλτα Φαλήρου, η οποία μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, τα Ολυμπιακά Ακίνητα (Beach Volley, Taekwondo), την Πλατεία Νερού και το 
Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, Μαρίνα Φλοίσβου θα δημιουργήσουν μία νέα ζώνη 
δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού και συνεδρίων και ένα νέο μητροπολιτικό πόλο 
ανάπτυξης στο νότιο παράκτιο μέτωπο της Αττικής, σε σύμπλευση με το μεγάλο έργο 
ανάπλασης στο Ελληνικό

• Οι δράσεις 3 και 4 αφορούν αντίστοιχα την προώθηση σχεδίων ανάπλασης και ανάδειξης 
αναξιοποίητων ελεύθερων χώρων των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού κόλπο και 
προώθηση και ολοκλήρωση εμβληματικών έργων ανάπλασης στον Πειραιά, που θα 
αναμορφώσουν την όψη του και θα συμβάλλουν ώστε να αναδειχθεί ως ο πιο σημαντικός 
πολυτροπικός κόμβος μεταφορών της πρωτεύουσας

• Κατά κανόνα, οι υπόλοιπες δράσεις του προορισμού που σχετίζονται με την 
προσβασιμότητα έχουν σχετικά αυξημένη σημασία για το προϊόν (>3,5) αλλά πιο 
περιορισμένη σημασία βάσει των κριτηρίων «Ποιότητα Ζωής». Αντίθετα, δράσεις που 
έχουν χαμηλό βαθμό ωριμότητας έχουν αυξημένη σημασία στο προϊόν.

• Υψηλή σημασία ως προς το κριτήριο ποιότητα ζωής, έχουν οι δράσεις 6 και 7 που 
σχετίζονται με την αναβάθμιση της περιοχής μεταξύ Αγίας Μαρίνας (μετά τη Βάρκιζα) 
μέχρι το Σούνιο καθώς και των βασικών υποδομών του προορισμού (π.χ. αναμονής και 
υγιεινής σε χώρους αναψυχής και υποδοχής κοινού, δομών υγείας κτλ..)

• Σημαντικές για τον προορισμό φαίνεται να είναι οι soft δράσεις 2 και 5 που αφορούν 
αντίστοιχα την Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα τουριστικά 
προϊόντα προς ανάπτυξη και την δημιουργία ενός οργανωμένου Master Plan για το σύνολο 
του παράκτιου μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο προωθώντας μία ολοκληρωμένη 
στρατηγική χωρικών επενδύσεων.

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την ψηφιακή προώθηση, την εξωστρέφεια και 
προβολή του προορισμού και την προώθηση συνεργατικής κουλτούρας έχει αυξημένη 
σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής».
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.

Έναρξη του μεγάλου έργου ανάπλασης του Ελληνικού -η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη- με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου διεθνούς εμβέλειας άνω των 2 
εκατ. τ.μ. και την ανάδειξη του παράκτιου μετώπου με ελεύθερη πρόσβαση για όλους
- Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 2 μαρίνων (Αγίου Κοσμά και Ελληνικού), οικιστικές αναπτύξεις, εμπορικό κέντρο, αστικό και επιχειρηματικό κέντρο, πολυδύναμο κέντρο 
πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα και καζίνο, παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο, ενυδρείο και παραλία, δημιουργώντας έναν νέο μητροπολιτικό πόλο 
τουριστικού ενδιαφέροντος πολλών διαφορετικών τουριστικών προϊόντων (Ναυτικός, Sun and Beach, Αθλητικός, MICE)  με ισχυρές προοπτικές σύνδεσης τους με το προϊόν City Break και επέκτασης της 
μέσης διάρκειας διαμονής στους προορισμούς «Αθήνα» και «Αθηναϊκή Ριβιέρα»
- Στο πλαίσιο ανάπτυξης της επένδυσης προβλέπεται η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, σε μήκος 3 χλμ. από το τέλος της παραλίας του Αλίμου και η εκ νέου ανύψωση της στην περιοχή της 
μαρίνας του Ελληνικού, αλλά και η επέκταση της γραμμής του τραμ από την Ποσειδώνος στο ύψος του Άγιου Κοσμά μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο σταθμό Μετρό Αργυρούπολη

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Ανάπτυξη μητροπολιτικού υδατοδρομίου στο ΣΕΦ, ενισχύοντας την Αθήνα ως ενδιάμεσο προορισμό και προσφέροντας τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους κοντινούς προορισμούς όπως Ύδρα, Σπέτσες, 
Πόρτο Χέλι, Ναύπλιο, Κύθηρα / Αντικύθηρα, Κύθνος, Κέα και άλλα νησιά του Αιγαίου

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Προβολή της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» ως στοιχείου μοναδικότητας μεταξύ των πρωτευουσών και των μητροπολιτικών κέντρων της Ευρώπης λόγω του πλήθους επιλογών καθώς και των ιδιαίτερων, 
συμπληρωματικού και εμπλουτιστικού χαρακτήρα, εμπειριών που προσφέρει για τον επισκέπτη της Αθήνας ανά τουριστικό προϊόν, ορίζοντας το πλαίσιο σύγκρισης της και τα συγκριτικά της 
πλεονεκτήματα. Προώθηση και προβολή του πολυπολιτισμικού και κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας –ιδίως στη Γλυφάδα ως το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα, αλλά και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα- , καθώς στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα» διαβιούν αρκετοί ξένοι που εργάζονται στην Ελλάδα, σε αυτήν επιλέγουν να διαμείνουν κατά πλειοψηφία όσοι 
είναι ψηφιακοί νομάδες, ενώ κατά την τελευταία τετραετία το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών επικεντρώνεται κατά συντριπτική πλειοψηφία (80%) σε κατοικίες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός

1.3.2.

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίων 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 των επιχειρήσεων και της εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των 
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής αειφορίας, καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.2.

Προώθηση ανάπτυξης ξενοδοχειακών υποδομών υψηλού επιπέδου και ικανοποιητικής δυναμικότητας στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής –παρουσιάζει αναξιοποίητο δυναμικό και μεγάλα 
περιθώρια ανάπτυξης, ιδίως στην περιοχή μεταξύ Βάρκιζας-Σουνίου-, που θα είναι εναρμονισμένα με το τοπίο και την τοπική αρχιτεκτονική και θα στηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος Sun & Beach και 
την προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης εισοδηματικής κλίμακας - στο ίδιο πλαίσιο, αναβάθμιση ξενοδοχειακού δυναμικού που βρίσκεται στη ζώνη μεταξύ Ελληνικού και Βούλας/Βουλιαγμένης, το οποίο 
είναι σημαντικό σε αριθμό αλλά με χαμηλού επιπέδου επιλογές διαμονής

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.2
Προώθηση επενδύσεων ανάπτυξης / αναβάθμισης υποδομών του προϊόντος Sun & Beach όπως π.χ. η υπό προώθηση επένδυση στην Α’ Πλαζ Βούλας, η οποία θα αποτελεί εγκατάσταση 5* στην έκταση 
της οποίας προβλέπεται η διαμόρφωση εστιατορίου, αναψυκτήριου, παιδότοπου, χώρου διημέρευσης με βιβλιοθήκη, καταστημάτων, υπαίθριου κινηματογράφου, γυμναστήριου, κέντρου 
αναζωογόνησης, αθλητικών γηπέδων και εκτενούς δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με ταυτόχρονη πυκνή φύτευση και υπαίθρια καθιστικά και η αξιοποίηση της Πλαζ Β’ Βούλας 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.

Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach στον προορισμό με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας 
του τόπου (Σούνιο, Λαύριο, Καλύβια Θορικού, Πειραιάς: Θεμιστόκλεια τείχη στην Πειραϊκή, Αρχαιολογικό Μουσείο, Δημοτικό Θέατρο, Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, Πινακοθήκη 
Δήμου Πειραιά κ.α.), την τοπική γαστρονομία και αγροδιατροφή, υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης, εξωτερικές δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης (π.χ. ποδηλατικές / περιπατητικές διαδρομές, 
γκολφ), και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις, ιστιοσανίδα, ελεύθερη κολύμβησης, λίμνη Βουλιαγμένης)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.
Ανάπτυξη δικτύου μαρίνων στα νότια παράλια της Αθήνας και σχετικών συνεργειών όπως η προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις στα τέλη ελλιμενισμού 
στους τουριστικούς λιμένες του δικτύου, καθώς και προώθησης συνεργειών με τοπικούς προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (1)

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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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός

5.3.1.

Βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και σύμμειξης φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου με σκοπό 
την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού. Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού 
περιεχομένου (ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω φορητών συσκευών.

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1.
Αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου που ορίζεται ως «Ζώνη Πολιτισμού και Συνεδρίων» και μελλοντική εξέλιξη του Κλειστού Γυμναστήριου Taekwondo και του περιβάλλοντος 
χώρου του σε σύγχρονο πολυμορφικό Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο για συνεδριακές/εκθεσιακές και λοιπές τουριστικές δραστηριότητες που θα βάλει στην Αθήνα στον χάρτη των μεγάλων (>5.000 
ατόμων) συνεδρίων

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

7.2.1.
Προώθηση και προβολή πλήθους αιθουσών μικρής/μεσαίας χωρητικότητας σε ξενοδοχεία καλής κατηγορίας και ποιότητας υπηρεσιών αλλά και σε άλλες υποδομές (Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος 
Ευγενίδου, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) της νότιας παραλιακής ζώνης της Αθήνας για την υλοποίηση μικρών συνεδρίων ή άλλων συναφών εταιρικών events

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

9.2.2.

Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν την εξειδίκευση 
που κατέχει ο προορισμός στην σύγχρονη τοπική και διεθνή κουζίνα. Προώθηση προτεινόμενων «θεματικών» διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας στο πλούσιο απόθεμα γαστρονομικών εμπειριών 
που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα βάσει εθνικότητας κουζίνας, παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, βραβευμένων εστιατορίων, τύπου κουζίνας (street food, ζεστή, κρύα, κρεατικά, ψαρικά, 
μαγειρευτά, fusion κ.α.)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (2)
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