
Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία»
Επιτελική Σύνοψη

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»



Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία»

• Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» 3

• Αξιολόγηση Κύριων Τουριστικών Προϊόντων 4

• Αξιολόγηση Συμπληρωματικών Τουριστικών Προϊόντων 5

• Αξιολόγηση Προορισμού 6

• Κύρια Τουριστικά Προϊόντα και Αγορές – στόχοι 8

• Συμπληρωματικά Τουριστικά Προϊόντα και Αγορές – στόχοι 9

• Στρατηγικές Δράσεις Δημοσίου Τομέα 10

• Επισκόπηση Αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα 12

• Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας 13



3

Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» αποτελεί προορισμό ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων και 
Καρδίτσας.

Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία»

• O προορισμός περιλαμβάνει τις 
παρακάτω ΠΕ που ανήκουν στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας:

− ΠΕ Λάρισας με έκταση 5.281 τ.χλμ. 
και πρωτεύουσα την Λάρισα

− ΠΕ Τρικάλων με έκταση 3.383 
τ.χλμ. και πρωτεύουσα τα Τρίκαλα

− ΠΕ Καρδίτσας με έκταση 2.635 
τ.χλμ. και πρωτεύουσα την 
Καρδίτσα

• Αποτελεί προορισμό με ζητήματα 
προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας 
αλλά σημαντικές δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης στα προϊόντα 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού λόγω των Μετεώρων που 
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας και 
στα εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα 
του Αγροτουρισμού, του 
Οικοτουρισμού και του Αθλητικού 
Τουρισμού μέσω της ποιοτικής 
αναβάθμισης και του εμπλουτισμού 
του παρεχόμενου προϊόντος και της 
αποτελεσματικότερης προβολής και 
προώθησής του.
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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 «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». 

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

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

Sun & 
Beach

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης – η ΠΕ Λάρισας διαθέτει ακτογραμμή, αλλά εμφανίζει δύσκολη πρόσβαση, έλλειψη τουριστικής ανάπτυξης και 
σύγχρονων / βασικών υποδομών και υπηρεσιών Sun & Beach (στην μεγάλη πλειοψηφία των παραλιών) και απουσία παραλιακού οδικού άξονα σύνδεσης των ΠΕ Λάρισας 
και Μαγνησίας

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Τουριστικοί πόροι για προσέλκυση ταξιδιών κινήτρων, εταιρικών εκδηλώσεων και ορισμένες υποδομές για μικρά συνέδρια – ωστόσο, η απουσία απευθείας διεθνούς 
αεροπορικής συνδεσιμότητας περιορίζει τις δυνατότητες του προορισμού στην εγχώρια αγορά (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της μοναστικής πολιτείας των  Μετεώρων, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO και ιδιαίτερα εμβληματικό τουριστικό αξιοθέατο / προσκύνημα, του λοιπού πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, 
παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία, εκκλησίες, μονές, κάστρα, μυθολογικό / ιστορικό πλαίσιο κ.α.), του λαογραφικού κεφαλαίου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων –
περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος πέρα από τα Μετέωρα (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων και 
μουσείων) και περιορισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω της έλλειψης λιμένων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων 

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Αστικά κέντρα με πόρους και υποδομές (π.χ. Τρίκαλα) που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον City Break κυρίως από την εσωτερική αγορά λόγω της έλλειψης κόμβων 
για απευθείας διεθνείς αφίξεις (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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 «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν 

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων, παραδοσιακοί οικισμοί σε σχετική εγγύτητα από τοπία φυσικού κάλλους, ορισμένες ολοκληρωμένες αγροτουριστικές 
μονάδες, αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα και δυνατότητα διασύνδεσής των διαθέσιμων πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του 
Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα, πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς και λίμνες, προστατευόμενες περιοχές 
με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πεζοπορικές διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ήπιας έντασης (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Φυσικοί πόροι του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές εκτάσεις, ποτάμια και λίμνες) κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό 
Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία, canoe-kayak), 
καθώς και 2 υποδομές για Χιονοδρομικό Τουρισμό - με περιορισμένη ωστόσο προβολή και τουριστική αξιοποίηση, ιδιαίτερα σε διεθνείς αγορές (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, παραδοσιακή γαστρονομία, λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, οινοτουριστικοί πόροι (οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα 
οινοποιεία) που μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών 
τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού που με 
κατάλληλη αξιοποίηση / αναβάθμιση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (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 «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 1,3

• Αεροπορική: 1,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 1,0 / 5,0 | Οδική: 3,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 3,0 / 5,0 
− Ελλιπής αεροπορική συνδεσιμότητα του προορισμού λόγω των σχετικά μεγάλων χρόνων πρόσβασης από υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας 

και της περιορισμένης και εποχικής συνδεσιμότητας του πλησιέστερου αεροδρομίου (Κρατικός Αερολιμένας «Νέας Αγχιάλου»)
− Έλλειψη υποδομών ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας
− Οδική προσβασιμότητα μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εθνικής Οδού 6 (ΕΟ6 | Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα) και

Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Α3 – τμήμα της ευρωπαϊκής οδού Ε65) με σχεδιασμό για να συνδέσει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της χώρας 
(Κηπούρειο Γρεβενών – Καλαμπάκα – Τρίκαλα – Ξυνιάδα – Λαμία) – μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό τμήμα 77,5 χλμ. Τρίκαλα - Ξυνιάδα

− Σιδηροδρομική συνδεσιμότητα μέσω της γραμμής Πειραιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας, και των 
διακλαδώσεων αυτής (Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, Λάρισα-Βόλος)

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 1,1

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): Μετέωρα -μοναστική πολιτεία, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ιδιαίτερα εμβληματικό 
τουριστικό αξιοθέατο / προσκύνημα- πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία, εκκλησίες, 
μονές, κάστρα, μυθολογικό / ιστορικό πλαίσιο κ.α.), λαογραφικό κεφάλαιο και πολιτιστικές εκδηλώσεις – σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / 
θρησκευτικού κεφαλαίου (πέρα από τα Μετέωρα), περιορισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό

• City Break (0,25 / 1,0): αστικά κέντρα με πόρους και υποδομές που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον City Break κυρίως από την εσωτερική αγορά λόγω 
της έλλειψης κόμβων για απευθείας διεθνείς αφίξεις 

• MICE (0,25 / 1,0): τουριστικοί πόροι για προσέλκυση ταξιδιών κινήτρων, εταιρικών εκδηλώσεων και ορισμένες υποδομές για μικρά συνέδρια – ωστόσο, η 
απουσία απευθείας διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας περιορίζει τις δυνατότητες του προορισμού στην εγχώρια αγορά 

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,3

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): αγροτικοί και παραδοσιακοί οικισμοί, τοπική αγροτική παραγωγή, αγροτουριστικές μονάδες, αγροτουριστικοί ξενώνες και 
δυνατότητα διασύνδεσης της αγροδιατροφικής παραγωγής με τον τουρισμό για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

• Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο φυσικό περιβάλλον με πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα, πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς και 
λίμνες, περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, σημαντική βιοποικιλότητα με θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και πεζοπορικές διαδρομές που 
αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας έντασης 

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): φυσικοί πόροι του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές εκτάσεις, ποτάμια και λίμνες) κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές 
δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, 
αναρριχητικά πεδία, canoe-kayak), καθώς και 2 υποδομές για Χιονοδρομικό Τουρισμό - με περιορισμένη ωστόσο προβολή και τουριστική αξιοποίηση, 
ιδιαίτερα σε διεθνείς αγορές 

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία, λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, οινοτουριστικοί πόροι (οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, 
επισκέψιμα οινοποιεία) που μπορούν να συμβάλλουν ως στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων 
συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό 
Υπουργείο Τουρισμού που με κατάλληλη αξιοποίηση / αναβάθμιση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 3,2

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
• Περισσότερα από 158 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor 

για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία»
• Μετέωρα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (ανακηρυγμένο το 1988)

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~  656,6 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 1,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~7,0 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
− ~23,6% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 1,8 / 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 «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία» 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 
Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, 
Πολωνία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση 
σε Σερβία), Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, 
Ρωσία

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 «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία» 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 
Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία), 
Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία), Ισραήλ, ΗΠΑ, 
Καναδάς, Ρωσία



10

Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία».

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 Ολοκλήρωση οδικών έργων σημαντικής εμβέλειας

3
Δράσεις βιώσιμης (αστικής) κινητικότητας στον προορισμό μέσω της προώθησης της χρήσης ηλεκτροκινούμενων δημόσιων οχημάτων, ποδηλάτων, της μελέτης και κατασκευής υπαίθριων χώρων στάθμευσης και της βελτιστοποίησης 
του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και της τουριστικής σήμανσης

4 Συντήρηση και επέκταση του δικτύου υφιστάμενων πεζοπορικών, ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών και βελτίωση της σήμανσης τους

5 Προστασία των ορεινών όγκων και των φυσικών πόρων του προορισμού και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

6 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

7
Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού (Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός) και προώθηση των Μετεώρων, ενός μεικτού Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα

8
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλίας» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις 
προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

9 Έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων παρατηρητηρίων άγριας ζωής και πουλιών

10 Αξιοποίηση και ανάδειξη του Κρατικού Αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και σύνδεσή του με τον προορισμό, με στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση διεθνών αεροπορικών αφίξεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 

11 Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

12 Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων

13
Δράσεις για την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης υδάτων από την αγροτική παραγωγή και διατήρηση/αναβάθμιση των υδατικών πόρων της περιοχής και έργα εκσυγχρονισμού, αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον προορισμό.

14
Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης 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.

15
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

16
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

17
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

18
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

19 Αναβάθμιση των υποδομών και προβολή των χιονοδρομικών κέντρων του Περτουλίου και των Αγράφων για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

20 Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

21 Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της βιωσιμότητας

22
Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών φιλοξενίας όπως αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους και βελτίωση υποδομών χώρων αναμονής 
των μετακινουμένων με ΤΑΧI

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

24 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων

25 Αισθητική αναβάθμιση του προορισμού με την υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

26 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς

27 Ολοκλήρωση του έργου φράγματος της Μεσοχώρας

28 Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργεια τη μεταποίηση και πώληση των βιολογικών προϊόντων

29
Ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός Πρότυπου Παραρτήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας προς όφελος του πληθυσμού 
της  Θεσσαλίας

30 Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών

31 Ολοκλήρωση έργων για τη βελτίωση του ενδοπεριφερειακού και διαπεριφερειακού οδικού δικτύου

32 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε μνημεία και ναούς της ΠΕ Λάρισας από το σεισμό του Μαρτίου 2021

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

34 Προώθηση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

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

36
Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών υποδομών φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων και διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών 
χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, καθώς και άμεση δημοπράτηση του έργου πινακίδων σήμανσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς 

37 Ολοκλήρωση της κατασκευής του Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης

38 Βελτίωση ενδοπεριφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου

39
Αναβάθμιση των δομών υγείας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού και των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και ανάπτυξη οργανωμένων δομών και λειτουργιών
ασφαλείας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

40 Προγραμματισμός επέκτασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βόρεια της Καλαμπάκας, προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα και Σιάτιστα- Κοζάνη / Καστοριά

41 Προώθηση παρεμβάσεων ευφυών μεταφορών κατά τα πρότυπα του Δήμου Τρικκαίων και στους υπόλοιπους μεγάλους Δήμους του προορισμού 
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Προϊόν & Προώθηση

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.

• Σύμφωνα με το διάγραμμα οι δράσεις που λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία 
σχετίζονται με την ψηφιακή προβολή του προορισμού, καθώς ο DMO (δράση 1) και η 
δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης (δράση 8) αναμένεται  να συμβάλουν 
καθοριστικά στην ανάδειξη και τη συνεκτικότητα του προορισμού. 

• Η δράση 2 (ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας) βαθμολογείται 
υψηλά τόσο στην κατηγορία προϊόν και προώθηση όσο και στην ποιότητα ζωής καθώς 
η επίδραση στον προορισμό είναι πολλαπλή, αναβαθμίζοντας τη συνδεσιμότητα και 
την εμπειρία του επισκέπτη, ενώ αποτελεί έργο με υψηλή ωρίμανση.

• Υψηλή  βαθμολογία λαμβάνει η ευρύτερη αναβάθμιση των αστικών κέντρων (δράση 3), 
καθώς η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, η 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων κτλ. θα προσδώσουν στον προορισμό επιπλέον 
χαρακτηριστικά προώθησης και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

• Για τον προορισμό στρατηγικό πλεονέκτημα αποτελούν τα Μετέωρα και οι ορεινές 
περιοχές  (λίμνη Πλαστήρα, Δέλτα Πηνειού κτλ.) που τα περιβάλλουν. Οι  δράσεις 4, 5 
και 9 λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία καθώς αναβαθμίζουν τα τουριστικά προϊόντα που 
σχετίζονται με τη φυσικό περιβάλλον (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός) και την 
υπαίθρια άθληση, δεν απαιτούν πολύ υψηλό κόστος κατασκευής, ενώ αποτελούν 
δράσεις που σχετίζονται με την αειφόρα διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

• Το διάγραμμα αποτυπώνει τις δράσεις 7 και 11 σε θέση με υψηλή βαθμολογία καθώς 
προτείνουν την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση των Μετεώρων ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
αναγνωρισιμότητα του προορισμού.

• Η δράση 19 (αξιοποίηση και βελτίωση υποδομών στο χιονοδρομικό κέντρο 
Περτουλίου) μπορεί να προωθήσει πολλαπλά τον προορισμό καθώς έχει επίδραση σε 
αρκετά τουριστικά προϊόντα.
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Προϊόν Άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.
Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξης υδατοδρομίων στη Λίμνη Πλαστήρα υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ώστε να βελτιωθεί η ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή 
συνδεσιμότητα

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1. 

Αξιοποίηση των φυσικών τοπίων και των ορεινών όγκων του προορισμού για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, συνδέοντας τους τουριστικούς προορισμούς της 
περιφέρειας με τα τοπία γυρισμάτων. Η δημιουργία του Film Office Thessaly θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περιοχή, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού 
και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υποδοχή κινηματογραφικών παραγωγών

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.

Ανάδειξη και προώθηση των Μετεώρων, ως μεικτό Μνημείο Παγκόσμιας (Πολιτιστικής και Φυσικής) Κληρονομιάς της UNESCO, η δεύτερη -μετά το Άγιο Όρος- σημαντικότερη 
μοναστική πολιτεία στον ελλαδικό χώρο με 8 σωζόμενα μοναστήρια, και δημιουργία τουριστικών πακέτων με πολιτιστικές/θρησκευτικές διαδρομές για την προσέλκυση επισκεπτών 
από την Ευρώπη και τις βαλκανικές χώρες

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1. 
Οργανωμένη προβολή και προώθηση στο εξωτερικό των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός στον τομέα του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και των αθλητικών 
δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με 
ειδικές τουριστικές υποδομές

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.

Η ανεπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και η οινική παραγωγή της περιοχής (ΠΟΠ Ραψάνη, οίνος ΠΓΕ Τυρνάβου, τσίπουρο ΠΓΕ Τυρνάβου, οίνος Μεσενικόλα κ.α.) και τα επισκέψιμα 
οινοποιεία του προορισμού αποτελούν σημαντικούς πόρους που μπορούν να εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν το κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού τον Πολιτιστικό 
και Θρησκευτικό τουρισμό

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τα Μετέωρα & τη Δυτική Θεσσαλία

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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