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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελείται από την ΠΕ Μαγνησίας στην οποία 
ανήκει η πόλη του Βόλου και τα χωριά του Πηλίου, καθώς και την ΠΕ Σποράδων που περιλαμβάνει το νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Βόρειων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος).

Προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες»

• O προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» 
περιλαμβάνει την ΠΕ Μαγνησίας και την ΠΕ 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

• Στην ΠΕ Σποράδων υπάγονται διοικητικά και οι 
Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, 
Αλόννησος, Κυρά Παναγιά, Γιούτια, Ψαθούρα, 
Πιπέρι, Περιστέρα και Σκάντζαρι) οι οποίες 
αποτελούν πόλο έλξης για ένα μεγάλο αριθμό 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών την θερινή 
περίοδο.

• Έδρα της ΠΕ Μαγνησίας και  οικονομικό κέντρο 
είναι ο Βόλος. Η ΠΕ Μαγνησίας έχει έκταση 
2.636 τ.χλμ. και καταλαμβάνει το ανατολικότερο 
τμήμα της Περιφέρειας. 

• Το 70% του εδάφους της ΠΕ Μαγνησίας είναι 
ορεινό και ημιορεινό και το 30% είναι πεδινό. 
Τα κυριότερα όρη της είναι το Πήλιο (1.547μ.), 
το Χαλκηδόνιο (1.054μ.) και ο Όρθυς (1.726μ.).

• Προορισμός με δύο επίκεντρα: το Βόλο και το 
Πήλιο και τις Σποράδες που διαθέτουν 
δυνατότητα περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης 
(Sun & Beach, Yachting, εναλλακτικά και 
θεματικά προϊόντα) μέσω της βελτίωσης της 
συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας του 
προορισμού, της αναβάθμισης / δημιουργίας 
τουριστικών υποδομών, του εμπλουτισμού του 
τουριστικού προϊόντος, της ανάπτυξης της 
ταυτότητας του προορισμού και της εστίασης 
σε κύριες και υποσχόμενες αγορές.
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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 «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν

• Εκτεταμένη ακτογραμμή, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ανάγλυφο με απάνεμους όρμους στη Μαγνησία και δυνατότητα διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων 
με το Βόλο και το Πήλιο για ναυσιπλοΐα αναψυχής – απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου υποδομών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής στον προορισμό 
(βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν λόγω του μεσογειακού κλίματος, του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων με τις 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους παραλίες, την πυκνή βλάστηση, τους γραφικούς οικισμούς, τις δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας και τα νησιά με το διαφορετικό χαρακτήρα 
που προσελκύουν διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον, της παραθαλάσσιας ζώνης της Μαγνησίας (κυρίως του Πηλίου) που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και αποτελεί πόλο εγχώριου 
τουρισμού λόγω της περιορισμένης αεροπορικής συνδεσιμότητας– ωστόσο, ο προορισμός εμφανίζει έντονη εποχικότητα και περιορισμένο δυναμικό καταλυμάτων με χαμηλή 
δυναμικότητα χαμηλότερων κυρίως κατηγοριών, ενώ ο Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου διαθέτει περιορισμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό προϊόν στον προορισμό

• Ασφαλής προορισμός με ορισμένες συνεδριακές υποδομές για μικρά / μεσαία συνέδρια και τουριστικοί πόροι / ελκυστικότητα για ταξίδια κινήτρων (βλέπετε αξιολόγηση City Break, 
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Αθλητικός κ.α.), με σημαντικά ζητήματα για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος MICE, ωστόσο, την 
περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό, ιδιαίτερα εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου και την έλλειψη μεγάλων συνεδριακών και ξενοδοχειακών υποδομών –
εστίαση σε εγχώριο τουρισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και σημείων ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικά μνημεία, λαογραφική παράδοση, μυθολογικό / ιστορικό 
πλαίσιο του προορισμού κ.α. που με κατάλληλη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος για τον εμπλουτισμό του Sun & 
Beach και των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Πτωτική πορεία όσον αφορά την κρουαζιέρα κατά την περίοδο 2014-2019 και ανάγκες αναβάθμισης των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Βόλου που θεωρείται 
ανατολική πύλη εισόδου στη χώρα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον στον προορισμό

• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Βόλου από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο με σημεία ενδιαφέροντος, γαστρονομία, αισθητική, φιλικό αστικό περιβάλλον, κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα, ζωντάνια, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με εγγύτητα στο Πήλιο και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Σποράδες που επιτρέπει τον εμπλουτισμό του City Break με 
το Sun & Beach και εναλλακτικά προϊόντα που απευθύνεται, κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό, λόγω της περιορισμένης αξιοποίησης και διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αξιολόγηση
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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.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν λόγω του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος με περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, που χαρακτηρίζεται από έντονη 
ποικιλομορφία, εναλλαγή των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, σημαντική βιοποικιλότητα και θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας (ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων – το μεγαλύτερο στην Ευρώπη) και πεζοπορικές διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του 
Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας έντασης – δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του Πηλίου ως εξειδικευμένου προορισμού για εναλλακτικό 
τουρισμό εμπειρίας μέσω ανάπτυξης και προώθησης ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος με στοιχεία Αγροτουρισμού, Οικοτουρισμού και Αθλητικού Τουρισμού 
(βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της καταλληλότητας των φυσικών πόρων του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές 
εκτάσεις, θάλασσα) για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, θαλάσσιες αθλητικές 
δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής - καταδυτικός τουρισμός σε Παγασητικό, Σποράδες κ.α. ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία), των 2 
σταδίων στην πόλη του Βόλου για φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων (με κατάλληλη συντήρηση / αναβάθμιση), του Αθλητικού Κέντρου Πορταριάς και των ξενοδοχειακών 
μονάδων για προετοιμασία εγχώριων ομάδων / αθλητών και του χιονοδρομικού κέντρου στο Πήλιο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

• Γαστρονομικός πλούτος, διακριτή γαστρονομική ταυτότητα / κουλτούρα, τοπικά προϊόντα (ΠΟΠ / ΠΓΕ) που αποτελούν την βάση για παραδοσιακά εδέσματα / συνταγές, 
παραδοσιακές αγορές, μεγάλη ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης / διατροφής, οινοτουριστικοί πόροι (οινοποιεία και οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ στη Νέα Αγχίαλο), γιορτές υπαίθρου 
και πανηγύρια που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τη λαογραφία, ορισμένες βιωματικές εμπειρίες και αρχικές προσπάθειες εδραίωσης και προβολής της γαστρονομικής 
ταυτότητας του προορισμού με καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων και συμμετοχή στην πρωτοβουλία Γαστρονομικές Κοινότητες (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης 

• Έλλειψη Ιαματικών Φυσικών Πόρων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Τουρισμού – ορισμένες υπηρεσίες ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

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

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών στον προορισμό (κυρίως στο Πήλιο) με πλούσια λαογραφική παράδοση, αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον και αυθεντική ατμόσφαιρα εντός τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σημαντική τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτουριστικές μονάδες και αγροτουριστικοί 
ξενώνες / καταλύματα και δυνατότητα διασύνδεσής των πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε 
επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 2,3

• Αεροπορική: 2,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 3,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 2,0 / 5,0 
− Κρατικός Αερολιμένας «Νέας Αγχιάλου» σε απόσταση ~48,2 χλμ. και 38’ από το κέντρο της πόλης του Βόλου, ανάμεσα από Νέα Αγχίαλο και Αλμυρό, σε κομβική 

γεωγραφική θέση στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη με σύγχρονο αεροσταθμό που ανακαινίστηκε το 2010 και δύναται να καταστεί ως κόμβος εισόδου στην 
κεντρική Ελλάδα, αλλά με χαμηλά επίπεδα διεθνούς επιβατικής κίνησης (23.898 διεθνείς αφίξεις το 2019) από τις αγορές Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, 
Βελγίου, Αυστρίας και Ολλανδίας, ενώ λιγότερο σταθερά αλλά με δυναμική και από το Ισραήλ, με περιορισμένη και εποχική αεροπορική συνδεσιμότητα

− Αεροδρόμιο Σκιάθου «Α. Παπαδιαμάντης» σε απόσταση ~2 χλμ. και 5’ από το κέντρο της Σκιάθου με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της 
Fraport Greece, ενώ δέχεται πτήσεις εσωτερικού / εξωτερικού και πτήσεις charter από μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κατά τη θερινή περίοδο (π.χ. Μπολόνια, Λονδίνο, 
Μόναχο, Φρανκφούρτη, Λάρνακα, Ελσίνκι, Βαρσοβία, Μιλάνο, Κοπεγχάγη, Όσλο, Στοκχόλμη, Νάπολη κ.α.) και αναμένεται ενταχθούν νέες απευθείας αεροπορικές 
συνδέσεις μέσα στο 2021-2022 (π.χ. Ζυρίχη, Εδιμβούργο, Μπρίστολ, Βιέννη, Πίζα, Βερόνα κ.α.)

− O προορισμός διαθέτει 1 κύριο λιμάνι, το Λιμάνι του Βόλου, Λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος και τμήμα του εκτεταμένου δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών και 3ο

μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας, ενώ συνδέει ακτοπλοϊκά την Κεντρική Ελλάδα με τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) αλλά και με τα νησιά 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα υπόλοιπα λιμάνια του προορισμού είναι το Λιμάνι Σκιάθου (επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια του Βόλου, του Αγ. 
Κωνσταντίνου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου), Λιμάνι Σκοπέλου (επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια του Βόλου, του Αγ. Κωνσταντίνου, της Σκιάθου 
και της Αλοννήσου) και άλλα 3 μικρότερα λιμάνια σε Σκόπελο και Αλόννησο κυρίως για ακτοπλοϊκή σύνδεση

− Οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) και Εθνικής Οδού 6 (ΕΟ6 | Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα) – ανάγκες αναβάθμισης 
οδικού δικτύου εντός του προορισμού

− Σιδηροδρομική διασύνδεση του Βόλου με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μέσω Λάρισας

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 1,8

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): παραθαλάσσια ζώνη και σύμπλεγμα νησιών με 15 παραλίες με Γαλάζια Σημαία – τα νησιά των Σποράδων έχουν πυκνή βλάστηση και χαρακτήρα 
που απευθύνεται σε διαφορετικά τουριστικά κοινά, ενώ η Σκιάθος αποτελεί σχετικά ανεπτυγμένο προορισμό λόγω της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, ενώ ο 
Βόλος, το Πήλιο και η παραθαλάσσια ζώνη της Μαγνησίας συνδυάζουν βουνό και θάλασσα και απευθύνονται κυρίως σε εγχώριο τουρισμό λόγω της περιορισμένης 
διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας του Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου – ο προορισμός διαθέτει ορισμένα πολυτελή παραθαλάσσια resort, οδική 
προσβασιμότητα, αλλά και έντονη εποχικότητα και περιορισμένο δυναμικό καταλυμάτων, με χαμηλή δυναμικότητα, που συγκεντρώνεται στις χαμηλές κατηγορίες

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,3 / 0,5): εκτεταμένη ακτογραμμή, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ανάγλυφο με απάνεμους όρμους στη Μαγνησία και δυνατότητα 
διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων με το Βόλο και το Πήλιο για ναυσιπλοΐα αναψυχής – απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου 
υποδομών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής 

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,125 / 0,5): ανάγκες αναβάθμισης υποδομών ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του Βόλου – πτωτική πορεία αφίξεων 
επιβατών και κλήσεων κρουαζιερόπλοιων την περίοδο 2014-2019

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος και πόροι (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικά 
μνημεία, λαογραφική παράδοση, μυθολογικό / ιστορικό πλαίσιο του προορισμού κ.α.) που με κατάλληλη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων 

• City Break (0,25 / 1,0): παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Βόλου, από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο, με σημεία ενδιαφέροντος και τουριστικούς πόρους, τοπίο 
που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με εγγύτητα στο Πήλιο και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Σποράδες που επιτρέπει τον εμπλουτισμό του City Break με το Sun & Beach 
και εναλλακτικά προϊόντα – ωστόσο, συγκεντρώνει εγχώριο τουρισμό λόγω περιορισμένης και εποχικής διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας 

• MICE (0,25 / 1,0): προορισμός με τουριστικούς πόρους για εγχώριο MICE – περιορισμένη διεθνής αεροπορική διασύνδεση και έλλειψη υποδομών για μεγάλα συνέδρια
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,8

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): αγροτικές κοινότητες και παραδοσιακοί οικισμοί με πλούσια λαογραφική παράδοση, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αυθεντική ατμόσφαιρα
εντός τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σημαντική τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτουριστικές μονάδες και αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα και 
δυνατότητα διασύνδεσής των πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις οικισμούς για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου 

• Οικοτουρισμός (1,0 / 1,0): φυσικό περιβάλλον με έντονη ποικιλομορφία, περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, σημαντική βιοποικιλότητα και θεσμοθετημένες 
περιοχές προστασίας (ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων – το μεγαλύτερο στην Ευρώπη) και πεζοπορικές 
διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας έντασης 

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): καταλληλότητα των φυσικών πόρων και σχετικές υποδομές για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (π.χ. 
ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής - καταδυτικός τουρισμός σε Παγασητικό), 2 στάδια 
στην πόλη του Βόλου για φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων (με κατάλληλη συντήρηση / αναβάθμιση), Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς και ξενοδοχειακές μονάδες με 
κάποιες υποδομές για προετοιμασία εγχώριων ομάδων / αθλητών, χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): γαστρονομικός πλούτος, διακριτή γαστρονομική ταυτότητα / κουλτούρα, τοπικά προϊόντα (ΠΟΠ / ΠΓΕ), παραδοσιακές αγορές, 
μεγάλη ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης / διατροφής, οινοτουριστικοί πόροι (οινοποιεία και οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ στη Νέα Αγχίαλο), γιορτές υπαίθρου και 
πανηγύρια που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τη λαογραφία, ορισμένες βιωματικές εμπειρίες και αρχικές προσπάθειες εδραίωσης και προβολής της γαστρονομικής 
ταυτότητας του προορισμού με καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων και συμμετοχή στην πρωτοβουλία Γαστρονομικές Κοινότητες

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 2,6

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερία Guardian (2019), ο Βόλος κατατάσσεται μεταξύ των 6 κορυφαίων παραθαλάσσιων πόλεων της Ευρώπης που αξίζει κάποιος να 
επισκεφτεί.

− Το Πήλιο βρίσκεται ανάμεσα στα κρυμμένα διαμάντια της Ελλάδας, σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» (2018).
− Έρευνα της MasterCard, σε δημοσίευμα της Independent (2017), φανερώνει ότι Βόλος & Πήλιο, κατέχουν την 9η θέση μεταξύ των 44 κρυμμένων / οικονομικότερων 

προορισμών της Ευρώπης.
• ~474 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την ταξιδιωτική πλατφόρμα του TripAdvisor για τον προορισμό «Βόλος, Πήλιο & 

Σποράδες»
• Απουσία Μνημείου UNESCO

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~ 489,1 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 2,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~ 18,6 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0

− ~20,4% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,2 / 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 «Βόλος, Πήλιο & 
Σποράδες» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Κύπρο, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, 
Ελβετία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Πολωνία, 
Τσεχία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία), Ισραήλ

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία
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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 «Βόλος, Πήλιο & 
Σποράδες» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Κύπρο, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, 
Ελβετία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Πολωνία, 
Τσεχία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία), Ισραήλ

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Κύπρο, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, 
Ελβετία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Πολωνία, 
Τσεχία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία), Ισραήλ
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον προορισμό στο πλαίσιο ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

2 Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου του προορισμού

3
Αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης σε παραλίες, δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε δημοφιλείς παραλίες και ειδική μέριμνα για τη στάση και στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, χωροθέτηση και αναβάθμιση της 
χερσαίας ζώνης των λιμένων του Νότιου Πήλιου και βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας και συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα 

4
Προστασία του ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος με ειδικές ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης, προστασία από άναρχες κατασκευές του παράκτιου μετώπου στις νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές από αστικά λύματα, διατήρηση 
αυστηρού θεσμικού πλαισίου και χωροθέτησης ως προς την εγκατάσταση Α/Γ και δημιουργία ρυθμιστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η 
πανίδα και χλωρίδα του προορισμού

5 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

6
Επιχειρησιακό σχέδιο προβολής του αεροδρομίου της Ν. Αγχίαλου και δράσεις προσέλκυσης πτήσεων και συνδεσιμότητας με θέσπιση σταθερού πτητικού προγράμματος, με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και ένταξη του 
αεροδρομίου σε επιδοτούμενες άγονες γραμμές

7
Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών φαινομένων, την επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών, την ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, καθώς και 
παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε επιχειρήσεις και οικίες και κατασκευή υποδομών και ευαισθητοποίηση πολιτών για την οικιακή κομποστοποίηση

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

9
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό τη γρήγορη, εύκολη και ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές 
και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 

10 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος

11 Δράσεις ανάδειξης του οικοτουριστικού προϊόντος 

12
Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» που σχετίζεται με το yachting και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης 
αγοράς

13 Δράσεις προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

14
Αναβάθμιση των μονοπατιών του Δήμου Βόλου και των νησιών των Σποράδων με έργα όπως διαπλάτυνση και καθαρισμός ώστε να είναι εφικτή η διέλευση των πεζών χωρίς εμπόδια, κατασκευή λιθόστρωτων σημείων και πέτρινων 
σκαλοπατιών

15 Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων

16 Προώθηση υλοποίησης της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων

17 Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του προορισμού για την περαιτέρω αξιοποίηση του πλήθους των λιμένων

18 Ενίσχυση προβολής και προώθησης των προορισμών με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων με το προϊόν Sun & Beach

19
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
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

20
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

21
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

22
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

23
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

24 Δράσεις αναβάθμισης των δομών δημόσιας υγείας

25 Δράσεις πολιτικής προστασίας 

26 Δράσεις αναβάθμισης του αγροτουριστικού προϊόντος

27
Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού με αναλυτικές πληροφορίες για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για 
δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

28 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών

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

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

31 Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας αγροτουριστικής πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

32 Δράσεις ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης του Αθλητικού Τουρισμού σύμφωνα με τις αρχές τις αειφορίας 

33 Δράσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

34
Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους και 
χωροθέτηση στάθμευσης, εισόδου και εξόδου στα λιμάνια που εξυπηρετούν την ακτοπλοΐα στις Σποράδες

35 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων

36 Εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Πήλιου

37
Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό και Νότιο Πήλιο και στα νησιά των Βόρειων Σποράδων με προσωπικό και μέσα μεταφοράς και των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά 
και σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης

38 Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ,  άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με περιορισμένη όραση σε προορισμούς / πόρους Sun & Beach

39 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

40 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως η τηλεϊατρική ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας και των επισκεπτών και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες 

41 Προώθηση και επίσπευση υλοποίησης του σιδηροδρομικού έργου σύνδεσης της Λάρισας με τον Βόλο μέσω ηλεκτροκίνησης και  σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης του Βόλου με  το αεροδρόμιο Ν. Αγχίαλου. 

42 Δράσεις αισθητικής αναβάθμισης των αστικών οικισμών τουριστικού ενδιαφέροντος, του λιμένα Βόλου και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων / μνημείων

43 Δράσεις ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

44 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών και σχετικών υποδομών στο Πήλιο, στον Παγασητικό και στις Βόρειες Σποράδες 

45 Βελτίωση και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του θαλάσσιου πάρκου της Αλοννήσου με ανάδειξη της τουριστικής του διάστασης και δημιουργία εύχρηστης και φιλικής προς τον επισκέπτη ψηφιακής πύλης

46
Δράσεις ανάπλασης του αστικού χώρου σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένες) με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, καθώς και  τη χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών,
καθώς και ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

47 Ανάπτυξη των υποδομών yachting του προορισμού καθώς και βελτίωση διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού

48 Δράσεις προώθησης του Ναυτικού Τουρισμού

49 Βελτίωση των αθλητικών υποδομών των γηπέδων των μικρών οικισμών καθώς και  κατασκευή ανοιχτού ποδηλατοδρόμιου στο Βόλο
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για Βόλο, Πήλιο, Σποράδες

• Σύμφωνα με το διάγραμμα, οι δράσεις με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο «Προϊόν 
και Προώθηση» είναι οι δράσεις 1 και 9 που αναφέρονται στη δημιουργία DMO και στην 
ψηφιακή προβολή μέσω ενιαίας διαδικτυακής πύλης. 

• Υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια συγκεντρώνει η δράση 2 που αναφέρεται στη 
βελτίωση του οδικού δικτύου, καθώς τόσο το οδικό δίκτυο του Πήλιου όσο και των νησιών 
των Σποράδων χρήζουν βελτίωσης και αναβάθμισης ώστε να καταστεί ο προορισμός πιο 
ελκυστικός. Σημαντική θεωρείται και η οδική σύνδεση του αεροδρομίου Νέας Αγχίαλου με 
το λιμένα του Βόλου

• Η δράση 3 καταγράφει υψηλή βαθμολογία καθώς σχετίζεται με την αναβάθμιση των 
παραλιών του προορισμού ενώ αντίστοιχης σημασίας είναι και η δράση 8 (Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών)

• Η δράση 17 λαμβάνει υψηλή βαθμολογία καθώς μπορεί να προωθήσει σημαντικά τον 
yachting τουρισμό ενώ σε συνδυασμό με τη δράση 42 (που λαμβάνει χαμηλότερη 
βαθμολογία λόγω ωρίμανσης υλοποίησης) μπορούν να βελτιώσουν την τουριστική εμπειρία 
και να προωθήσουν το S&B τουρισμό

• Για τον προορισμό είναι σημαντική η δράση 41 καθώς η υλοποίησης της σύνδεσης της 
Λάρισας με τον Βόλο μέσω ηλεκτροκίνησης και η σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με το 
αεροδρόμιο της Νέας Αγχίαλου θα βελτιώσουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα και 
προσβασιμότητα του προορισμού 

• Καθώς ο προορισμός διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη φύση 
(Πήλιο), υψηλή βαθμολογία λαμβάνει η δράση 11 (δράσεις ανάδειξης οικοτουριστικού 
προϊόντος)

• Οι δράσεις 4 και 7 στοχεύουν στην αειφόρα διαχείριση και προστασία του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος με ενέργειες και υποδομές που εκτός από την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής αναμένεται να προωθήσουν το τουριστικό προϊόν καθώς θα αναβαθμίσουν 
την ποιότητα του και την εμπειρία του επισκέπτη. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και η 
δράση 10 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που στον προορισμό λαμβάνει 
υψηλή βαθμολογία καθώς διαθέτει το ενάλιο απόθεμα, καταδυτικό πάρκο και υποθαλάσσιο 
μουσείο.
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Προϊόν και Προώθηση

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 Άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.

Βελτίωση της συνδεσιμότητας του Αεροδρομίου Ν. Αγχίαλου με διεθνείς προορισμούς κατά τους μήνες με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως οι θερινοί με πλάνο διεύρυνσης 
της περιόδου συνδεσιμότητας ώστε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και να αξιοποιηθεί η πολυθεματικότητα του προορισμού σε προσφορά τουριστικών προϊόντων και σε 
φυσικό πλούτο

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.
Αξιοποίηση και προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του αεροδρομίου της Σκιάθου και προώθηση του επενδυτικού σχεδίου που ολοκληρώθηκε ώστε να προσελκύσει νέες 
συνδέσεις 

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1. Σύνδεση του λιμένα Βόλου με το λιμένα Θεσσαλονίκης

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.
Επίσπευση της λειτουργίας του υδατοδρομίου στο Βόλο και έναρξη διαδικασιών για τη χωροθέτηση και κατασκευή υδατοδρομίων στα νησιά των Σποράδων ώστε να βελτιωθεί η 
ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.

Ανάπτυξη/Βελτίωση/Ενίσχυση συνδεσιμότητας των ανατολικών παράλιων του Πήλιου με τις Σποράδες μέσω αναβάθμισης κυρίως του Λιμένα Πλατανιά (Νότιο Πήλιο), και 
δευτερευόντως των λιμένων Χορευτού και Άη Γιάννη (Βόρειο Πήλιο) και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας σύνδεσης μέσω μικρών τουριστικών σκαφών ή/και θαλάσσιων ταξί κατά τη 
θερινή περίοδο. Η αναβάθμιση των τριών αλιευτικών καταφυγίων θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη οργάνωση του παράκτιου χώρου της περιοχής και στην διασύνδεση των 
ηπειρωτικών και νησιωτικών τουριστικών πόλων του προορισμού, προσελκύοντας ήπια τουριστική ανάπτυξη και αυξάνοντας την τουριστική κίνηση στον προορισμό

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.4.

Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας μέσω της βελτίωσης των μέσω μεταφοράς με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σύγχρονων ανέσεων (π.χ. Wifi), 
των στάσεων, την εγκατάσταση και χρήση συστήματος τηλεματικής, την υλοποίηση του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών στα μεγάλα 
αστικά κέντρα του προορισμού και στις δημοφιλείς ταξιδιωτικές διαδρομές 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας του προορισμού που θα στοχεύει στη δυνατότητα του να καλύψει μία διευρυμένη και σχεδόν ολόχρονη τουριστική περίοδο που θα βασίζεται στον 
ορεινό όγκο του Πήλιου και στον αστικό ιστό του Βόλου κατά τους χειμερινούς μήνες και στις παραλίες του Πήλιου και τις Σποράδες κατά τους θερινούς. Ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ των περιοχών του προορισμού που διαθέτουν διαφορετικά τουριστικά προϊόντα ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό ενιαίο προϊόν   

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

1.5.3.

Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη γνώση ξένων (και μη 
ευρωπαϊκών) γλωσσών, σύγχρονες τεχνικές management, εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάπτυξη θεματικών διαδρομών, 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και θαλάσσιων δραστηριοτήτων) και γενικότερα την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά των αγορών-
στόχων

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 2.1.1. Βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμένα Βόλου με τα νησιά των Σποράδων με την πύκνωση των τακτικών θαλάσσιων δρομολογίων

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

3.5.3.
Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 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 & ανάπτυξη υποδομών 6.1.1. Μελέτη για την κατασκευή και εγκαταστάσεων γκολφ στον ευρύτερο αστικό ιστό του Βόλου

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες

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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