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Παρουσίαση προορισμού
Με βάση τα χαρακτηριστικά των προορισμών της Αττικής και τα συμπεράσματα από τις αναλύσεις του έργου και την Διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε, τα νησιά του Αργοσαρωνικού εξετάζονται ως διαφορετικός προορισμός. 
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Προορισμός «Νησιά του Αργοσαρωνικού»

Περιλαμβάνει τους Δήμους Ύδρας, Αγκιστρίου και 
Σαλαμίνος, Πόρου, Σπετσών και Τροιζηνίας της ΠΕ 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

1) Σαλαμίνα: Το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού 
Κόλπου και το πιο κοντινό στις ακτές της Αττικής, με
απόσταση μόλις 1 ν.μ. από το Πέραμα, έκταση 95 
τ.χλμ. και 100 χλμ. ακτογραμμής

2) Αίγινα-Αγκίστρι: Η Αίγινα απέχει 17 ν.μ. από τον 
Πειραιά, διαθέτει έκταση 101 τ.χλμ. και μήκος 
ακτών 37,5 χλμ., ενώ το Αγκίστρι απέχει 22 ν.μ. από 
τον Πειραιά, διαθέτει έκταση 12 τ.χλμ. και μήκος 
ακτών 17,5 χλμ.

3) Πόρος-Μέθανα-Τροιζηνία: Απέχει 32 ν.μ. από τον 
Πειραιά, διαθέτει έκταση 23 τ.χλμ., ακτογραμμή 29 
χλμ. και αποτελείται από 2 νησάκια (Καλαβρία και 
Σφαιρία).

4) Ύδρα: Απέχει 38 ν.μ. από τον Πειραιά, με έκταση 
64 τ.χλμ., και ακτογραμμή 48 χλμ., ενώ σε κοντινή 
απόσταση βρίσκονται τα νησιά Δοκός και Άγιος 
Γεώργιος και μικρότερες νησίδες.

5) Σπέτσες: Απέχουν 54 ν.μ. από τον Πειραιά και 2,5 
ν.μ. από την Αργολική ακτή (περιοχή Κόστα), με 
ακτογραμμή 29 χλμ. και περιλαμβάνει το νησί των 
Σπετσών και 3 μικρότερες νησίδες (Σπετσόπουλα, 
Άγιος Ιωάννης και Μικρό Μπούρμπουλο).

Αποτελεί αναπτυσσόμενο νησιωτικό προορισμό για 
τις διεθνείς αγορές με εγγύτητα με την Αθήνα, 
αυθεντικό χαρακτήρα και σημαντικές δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης με εστίαση στα προϊόντα του 
Sun & Beach, του yachting και του Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού μέσω της ποιοτικής 
αναβάθμισης και του εμπλουτισμού του 
παρεχόμενου προϊόντος, της αποτελεσματικότερης 
προβολής και προώθησης και της βελτίωσης της 
συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητάς 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 «Νησιά του Αργοσαρωνικού». 

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

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

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

• Μακραίωνη ιστορία, ορισμένοι πόροι και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. κτίσματα υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας και παραδοσιακοί οικισμοί, οικίες σημαντικών προσώπων της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας, κάστρα, εκκλησίες και μοναστήρια, μουσεία κ.α.), καθώς και ιδιαίτερος χαρακτήρας και ατμόσφαιρα των νησιών που διατηρούν την 
αυθεντικότητά τους και μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μία άλλη εποχή (βλέπετε επόμενες σελίδες)

City 
Break

MICE

Sun & 
Beach

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

• Νησιωτικός προορισμός με ηλιοφάνεια, ήπιο κλίμα, εκτενή ακτογραμμή, προσβάσιμες και καθαρές παραλίες, ποικιλία επιλογών διασκέδασης / αναψυχής, σε κοντινή 
απόσταση από το μεγάλο αστικό κέντρο της Αθήνας, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας – ωστόσο, αποτελεί προορισμό 
προσανατολισμένο στον εγχώριο τουρισμό, με δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων στις χαμηλότερες κατηγορίες, ελλείψεις σε βασικές υποδομές και σχετικά μεγάλο χρόνο 
πρόσβασης από το αεροδρόμιο Αθηνών (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

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

• Συστάδα νησιών σε σχετικά κοντινή ναυτική απόσταση μεταξύ τους, με εκτεταμένη ακτογραμμή, δυνατότητα για island hopping και ημερήσιες εκδρομές από Αθήνα, 
Αργολίδα ή Γαλατά, που λόγω του συνδυασμού των λιμενικών υποδομών και των αγκυροβολίων, του δικτύου μαρίνων του προορισμού «Αθήνα», των ευνοϊκών 
κλιματολογικών συνθηκών, της σχετικής προστασίας από έντονους ανέμους και των ναυτικών / ναυταθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να αναπτύξει τον Ναυτικό Τουρισμό 
(βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Εγγύτητα με την Αττική, ορισμένοι πόροι και σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος της ημερήσιας κρουαζιέρας, αλλά όχι ένταξη 
του προορισμού στα προγράμματα της συμβατικής κρουαζιέρας (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Εγγύτητα των νησιών του Αργοσαρωνικού με την Αττική και ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με τον λιμένα του Πειραιά, και ως εκ τούτου μπορούν να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά για το City Break της Αθήνας ως short-island break προορισμός (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιαίτερων τουριστικών πόρων του προορισμού (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, γαστρονομία κ.α.) και της 
εγγύτητας με την Αθήνα για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του προϊόντος MICE της «Αθήνας» (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Νησιά του Αργοσαρωνικού». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• Ενσωμάτωση των υφιστάμενων πόρων (π.χ. αγροκτήματα, αγροδιατροφική παραγωγή) στο προϊόν του Γαστρονομικού Τουρισμού

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους, θεσμοθετημένες προστατευμένες περιοχές και σηματοδοτημένες 
πεζοπορικές διαδρομές), τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού, όπως παραδοσιακά τοπικά αγροδιατροφικά 
προϊόντα, παραδοσιακές ταβέρνες, ορισμένες βιωματικές εμπειρίες και γαστρονομικά φεστιβάλ (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. ιαματικές πηγές Μεθάνων και Τροιζηνίας), τα οποία με αναβάθμιση υποδομών και προώθηση θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 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
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Αξιολόγηση προορισμού
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Νησιά του Αργοσαρωνικού» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 2,2

• Αεροπορική: 2,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 4,0 / 5,0 | Οδική: 2,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0/ 5,0 
− Απουσία άμεσης αεροπορικής σύνδεσης – σχετική εγγύτητα με το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
− Ανάγκες βελτίωσης / αναβάθμισης λιμένων (κυρίως σε Πόρο, Ύδρα και Αγκίστρι), τακτική συνδεσιμότητα με Πειραιά, μεταξύ των νησιωτικών προορισμών, 

και με Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι και Γαλατά – ο αριθμός και η συχνότητα των διαθέσιμων δρομολογίων αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο
− Για τις τοπικές μετακινήσεις υπάρχουν συχνά δρομολόγια αστικής συγκοινωνίας (λεωφορεία) που ωστόσο παρουσιάζουν ελλείψεις και χαμηλή ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ για τα νησιά της Ύδρας και των Σπετσών δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και οι μετακινήσεις γίνονται με τα 
πόδια, με γαϊδουράκια ή θαλάσσια ταξί (π.χ. Ύδρα), με ποδήλατο, άμαξες ή μοτοποδήλατα που κινούνται με βάση συγκεκριμένο δακτύλιο (Σπέτσες).

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 2,1

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): νησιωτικός προορισμός (σύμπλεγμα νησιών) με ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, εκτενή ακτογραμμή, προσβάσιμες και καθαρές 
παραλίες, ποικιλία επιλογών αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, νυχτερινή ζωή και αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα), εγγύτητα με την Αθήνα, που 
ωστόσο είναι προσανατολισμένος στον εγχώριο τουρισμό με δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων στις χαμηλότερες κατηγορίες, ελλείψεις σε βασικές 
υποδομές και σχετικά μεγάλο χρόνο πρόσβασης από το αεροδρόμιο Αθηνών 

• Ναυτικός Τουρισμός (yachting: 0,3 / 0,5): εκτενής ακτογραμμή, ιδανικές καιρικές συνθήκες, εκτεταμένο δίκτυο μαρινών στα παράλια του προορισμού 
«Αθήνα», δυνατότητα για island hopping και ημερήσιες αποδράσεις από Αθήνα, Αργολίδα ή Γαλατά, ναυτικές / ναυταθλητικές εκδηλώσεις - Εγγύτητα με την 
Αττική, ορισμένοι πόροι και σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος της ημερήσιας κρουαζιέρας, αλλά όχι ένταξη 
του προορισμού στα προγράμματα της συμβατικής κρουαζιέρας

• Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα: 0,125 / 0,5): εγγύτητα με την Αττική, ορισμένοι πόροι και σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του προϊόντος της ημερήσιας κρουαζιέρας, αλλά όχι ένταξη του προορισμού στα προγράμματα της συμβατικής κρουαζιέρας 

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μακραίωνη ιστορία, ορισμένοι πόροι και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. κτίσματα υψηλής αρχιτεκτονικής 
αξίας και παραδοσιακοί οικισμοί, οικίες σημαντικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κάστρα, εκκλησίες και μοναστήρια, μουσεία κ.α.), καθώς και 
ιδιαίτερος χαρακτήρας και ατμόσφαιρα των νησιών που διατηρούν την αυθεντικότητά τους και μεταφέρουν τον επισκέπτη σε μία άλλη εποχή

• City Break (0,25 / 1,0): εγγύτητα των νησιών του Αργοσαρωνικού με την Αττική και ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με τον λιμένα του Πειραιά, και ως εκ τούτου 
μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για το City Break της Αθήνας ως short-island break προορισμός 

• MICE (0,25 / 1,0): δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιαίτερων τουριστικών πόρων του προορισμού (φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, 
γαστρονομία κ.α.) και της εγγύτητας με την Αθήνα για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του προϊόντος MICE της «Αθήνας» 

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 1,0

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και θεσμοθετημένες προστατευμένες περιοχές και προορισμοί με ιδιαίτερο περιηγητικό 
ενδιαφέρον για πεζοπορικές & ορειβατικές διαδρομές (κυρίως σε Ύδρα, Μέθανα)

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): πληθώρα παραδοσιακών γεύσεων και τοπικών προϊόντων που εμπλουτίζουν τη γαστρονομική ταυτότητα των 
προορισμών, Φεστιβάλ Φιστικιού στην Αίγινα και δυνατότητα διασύνδεσης με το γαστρονομικό προϊόν της Αττικής

• Αθλητικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): αθλητικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος (ναυταθλητισμός και τρίαθλο)
• Ιαματικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): ιαματικές πηγές Μεθάνων
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Αξιολόγηση προορισμού
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Νησιά του Αργοσαρωνικού» 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
• Προορισμός με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα 

− Απονομή διάκρισής «Greece’s Leading Island Destination» κατά την 25η ετήσια απονομή των ευρωπαϊκών «World Travel Awards» το 2018
• Συνολικά τα υπό μελέτη νησιά συγκεντρώνουν πάνω από 190 σημεία ενδιαφέροντος με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor
• Απουσία Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~135,1 χιλ.. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 1,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~8,7 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0

− ~12,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 1,9 / 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 «Νησιά του 
Αργοσαρωνικού» 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 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία, 
Ιταλία, Αυστραλία, Τουρκία, 
Ολλανδία, Δανία, Πολωνία, 
Ελβετία, Ισραήλ – εστίαση σε 
Βαλκανικές χώρες και Ρωσία 
για τον Θρησκευτικό Τουρισμό

ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κύπρος, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Τουρκία, λοιπές 
Ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε 
Ισπανία, Ολλανδία, 
Σκανδιναβία), Ρωσία, Καναδάς, 
Ισραήλ
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νησιά του Αργοσαρωνικού» .

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης των «Νησιών του Αργοσαρωνικού » ως διακριτού αλλά συνδεόμενου με την Αθήνα προορισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού 
Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»

2 Αναβάθμιση βασικών υποδομών του προορισμού

3 Αναβάθμιση του κέντρου των νησιών (π.χ. έργο «Ανάπλασης Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην Πόλη της Αίγινας», το έργο ανάπλασης της πλατείας του Χριστού στον Πόρο)

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

5 Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού

6 Δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης του κτιριακού αποθέματος των νησιών του Αργοσαρωνικού

7 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση της βιωσιμότητας του προορισμού

8 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

9 Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και βελτίωσης της διαχείρισης λιμενικών υποδομών και ελλιμενισμού σκαφών 

10 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών των νησιών του Αργοσαρωνικού

11
Ενδυνάμωση και ανάδειξη του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών, έργα προστασίας και ανάδειξης παραδοσιακών 
οικισμών, νεοκλασικών κτιρίων και διασύνδεσής τους με τα διάσπαρτα μνημεία και τους χώρους πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος

12 Ενσωμάτωση και διασύνδεση πληροφοριών εξειδικευμένα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού στην ενιαία διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον προορισμό «Αθήνα»

13 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού Τουρισμού

14 Προώθηση και αξιοποίηση των επενδυτικών κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση ξένων παραγωγών

15 Προστασία του φυσικού και αρχαιολογικού τοπίου από δραστηριότητες, οι οποίες δυνητικά υποβαθμίζουν/ αλλοιώνουν τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

16 Υποστήριξη των τοπικών αρχών και της πολιτείας στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές υποδομές 

17 Δράσεις βελτίωσης της κινητικότητας 

18
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.)

19 Δημιουργία σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων

20 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής

21
Προβολή και σύνδεση του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού, γαστρονομικού πλούτου των νησιών με το προϊόν του Ναυτικού Τουρισμού, μέσω της σχετικής ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού του προορισμού ομπρέλα 
«Αθήνα»

22 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού τουρισμού
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νησιά του Αργοσαρωνικού» .

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

23 Δράσεις βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

24 Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης

25 Ενίσχυση/ αποκατάσταση του αστικού φωτισμού σε σημεία των νησιών με έλλειψη φωτισμού και δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού

26 Προώθηση των νησιών βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους για την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών

27 Βελτίωση των λιμενικών υποδομών της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας

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

29 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων

30 Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα 

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

32 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

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

34 Ολοκλήρωση του οδικού έργου για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Δρυόπης-Γαλατά

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

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

37 Αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας

38 Υλοποίηση της κατασκευής της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα του προορισμού
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 3, 4 και 6 σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του 
διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού 

• Η δράση 3 αφορά την αναβάθμιση του κέντρου των νησιών μέσω αστικών αναπλάσεων και 
παρεμβάσεων που διευκολύνουν την αστική κινητικότητα και δημιουργούν ένα φιλικό 
περιβάλλον στα ΑΜΕΑ, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις προσβασιμότητας

• Οι δράσεις 4 και 6 σχετίζονται, αντίστοιχα, με τη βελτίωση των υποστηρικτικών υποδομών 
των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και την αποκατάσταση και 
επανένταξη του κτιριακού αποθέματος στην εμπορική και κοινωνική ζωή των νησιών του 
Αργοσαρωνικού. Η δράση 6 χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ωριμότητας/κόστους

• Η δράση 2 που αφορά την αναβάθμιση βασικών υποδομών του προορισμού, όπως 
αναμονής και υγιεινής σε χώρους αναψυχής και υποδοχής κοινού, δομών υγείας κτλ..) 
καταγράφει την απόλυτη βαθμολογία στο κριτήριο ποιότητα ζωής χωρίς όμως να έχει 
ανάλογα υψηλή σημασία στο κριτήριο Προϊόν και Προώθηση

• Αυξημένης σημασίας φαίνεται να είναι η δράση 1 που αφορά την προβολή και προώθηση 
του προορισμού και την ένταξή του ως διακριτού προορισμού στον Οργανισμό Διαχείρισης 
Προορισμού (DMO), η δράση 10 η οποία αφορά στη βελτίωση, ανάδειξη και προστασία 
των πολιτιστικών πόρων των νησιών του Αργοσαρωνικού, και η δράση 22 που αφορά την 
ενοποίηση και διασύνδεση των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού στον 
προορισμό, με τις δύο τελευταίες να καταγράφουν χαμηλό βαθμό ωριμότητας/κόστους

• Ανάλογα χαμηλό βαθμό ωριμότητας/κόστους καταγράφει η δράση 18 που αφορά την  
προώθηση και υιοθέτηση έξυπνων λύσεων στον προορισμό και η δράση 19 που στοχεύει 
στη δημιουργία σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, αμφότερες σημαντικές και 
ως προς τα δύο κριτήρια που εξετάζονται. Ίδιας σημαντικότητας είναι , επίσης, η δράση 5 
που αφορά τον καθορισμό περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού, η 
δράση 15  που αφορά την προστασία του φυσικού και αρχαιολογικού τοπίου και η δράση 
7 που αφορά την φέρουσα ικανότητα και την περιβαλλοντική προστασία του προορισμού

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την ψηφιακή προώθηση, την εξωστρέφεια και 
προβολή του προορισμού, ιδίως ως προς την πλούσια πολιτιστική και ιστορική του 
διάσταση και την συμπληρωματικότητά του με τον προορισμό «Αθήνα», και την 
αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων 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. Ανάπτυξη περιφερειακών υδατοδρομίων σε εκείνα τα νησιά του Αργοσαρωνικού για τα οποία η ακτοπλοϊκή / οδική σύνδεση ξεπερνά τη 1½ - 2 ώρες (π.χ. Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες) 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών του Σαρωνικού μεταξύ τους καθώς και με τις απέναντι ακτές (κυρίως όσον αφορά τις συνδέσεις Ερμιόνη/Μετόχι με Ύδρα και Επίδαυρος με Αγκίστρι, Αίγινα και 
Μέθανα), ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από τον Πειραιά

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.
Προβολή και προώθηση του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος του προορισμού «Αθήνα» που προσφέρουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού μέσω της ημερήσιας κρουαζιέρας, μίας δραστηριότητας 
που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η οποία προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις επιλογές του επισκέπτη της ευρύτερης περιοχής της Μητροπολιτικής Αθήνας. 
Αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού «Αθήνα», το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο μεταξύ των επισκεπτών της

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2. Αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και των καταλυμάτων των νησιών του Αργοσαρωνικού

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.
Προβολή και προώθηση των σημαντικών ναυταθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αργοσαρωνικού με συμμετοχή αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το 
Spetsathlon και το Spetses Mini Marathon που συμβάλλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου του προορισμού

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.
Προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού, όπως το Tweed Run στις Σπέτσες, το οποίο πραγματοποιείται και σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού και αποτελεί μια 
χαλαρή βόλτα με κλασικά ποδήλατα με τους συμμετέχοντες να φοράνε tweed σακάκια και να πραγματοποιούν στάσεις για τσάι και πικνίκ, αποπνέοντας τον με τον αέρα μιας άλλης εποχής 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.

Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων που θα συνδυάζουν το Sun & Beach στα νησιά του Αργοσαρωνικού με σημεία πολιτιστικού (Ναός της Αφαίας, βυζαντινός οικισμός Παλαιόχωρας στην Αίγινα), 
αρχιτεκτονικού (λιμάνι της Ντάπιας και αρχιτεκτονική των Σπετσών) ενδιαφέροντος, καθώς και με την τοπική γαστρονομία και τα προϊόντα ΠΟΠ, με υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης ή υπαίθριες 
δραστηριότητες αναψυχής, ήπιας άθλησης και Οικοτουρισμού (π.χ. πεζοπορικές διαδρομές σε Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Μέθανα και την διαδρομή που καταλήγει στο ηφαίστειο, και ποδηλατικός 
γύρος του νησιού των Σπετσών) και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις)

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός

3.3.1.
Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για τη βέλτιστη λειτουργία των λιμένων όσον αφορά τη διαχείριση των σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού των 
θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και για την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση των τουριστών και των πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.
Δημιουργία κοινού story telling για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναδεικνύοντας ιστορικά γεγονότα τόσο της αρχαιότητας(Ναυμαχία της Σαλαμίνας), της Βυζαντινής περιόδου και της Τουρκοκρατίας, όσο 
και της νεότερης ελληνικής ιστορίας (π.χ. σύνδεση της Αίγινας με τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια), το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην προβολή του πολιτιστικού 
χαρακτήρα των νησιών

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

4.2.3.
Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου) και ανάδειξη των αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών που 
προσφέρει το κάθε νησί(π.χ. η διατήρηση της αυθεντικής εμπειρίας στις Σπέτσες και την Ύδρα λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

4.2.3.
Δημιουργία σύνθετων τουριστικών προϊόντων που θα συνδυάζουν τους πλούσιους πολιτιστικούς πόρους των νησιών με την εγγύτητά τους σε πολύ κοντινή απόσταση προορισμών με πλούσιο πολιτιστικό 
και ιστορικό ενδιαφέρον όπως για παράδειγμα η Επίδαυρος και οι Μυκήνες

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τα Νησιά του Αργοσαρωνικού

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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