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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα 
Πιερίας.

Προορισμός «Όλυμπος & ακτές Πιερίας»

• O προορισμός «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» ανήκει στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει 
την ΠΕ Πιερίας με έκταση 1.516 τ.χλμ. 
και πρωτεύουσα την Κατερίνη.

• Το νότιο και δυτικό τμήμα της Πιερίας 
είναι ορεινό. Αντίθετα το παραλιακό 
μέτωπο είναι μια εκτεταμένη και 
πλούσια πεδιάδα, που καλύπτει το 40% 
του εδάφους της Περιφέρειας.

• Περιλαμβάνει γεωγραφικά:

− τις απολήξεις τριών οροσειρών: του 
Ολύμπου (το υψηλότερο βουνό στην 
Ελλάδα - γνωστό για το μυθολογικό 
του «παρελθόν» ως κατοικία των 
θεών της αρχαιότητας), του Τίταρου 
και των Πιερίων

− ακτογραμμές 77 χλμ. συνδυάζοντας 
παράλληλα βουνό και θάλασσα.

• Αποτελεί προορισμό με εστίαση στο 
μαζικό τουρισμό Sun & Beach που όμως 
διαθέτει δυνατότητες για την ανάπτυξη 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού, του Οικοτουρισμού και του 
Αθλητικού Τουρισμού, ενώ διαθέτει και 
ένα brand name με σημαντική διεθνή 
φήμη και αναγνωρισιμότητα τον 
«Όλυμπο» που μπορεί να αξιοποιηθεί 
περαιτέρω τουριστικά.
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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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας». 

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)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ακτογραμμή, ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (1 μαρίνα στον Πλαταμώνα με 90 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής) που 
επιτρέπουν την ανάπτυξη του yachting μόνο ως υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν σε συνδυασμό με τις μαρίνες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που βρίσκονται σε 
σχετικά κοντινή απόσταση (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα στις ακτές της Πιερίας με πλούσια εναλλαγή τοπίου (βουνό & θάλασσα), ακτογραμμή 77 χλμ. με 6 παραλίες με Γαλάζια Σημαία, εύκολη οδική 

προσβασιμότητα από την Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, καθώς και ύπαρξη ορισμένων πολυτελών παραθαλάσσιων 
resort (ωστόσο η συγκέντρωση των τουριστικών καταλυμάτων είναι κυρίως στις χαμηλές κατηγορίες) – τουριστικό μοντέλο με εστίαση στο μαζικό τουρισμό χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας  (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω έλλειψης πόρων και υποδομών (π.χ. συνεδριακές υποδομές σε ξενοδοχειακές μονάδες και resorts) τα οποία 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (με κυριότερους το αρχαιολογικό πάρκο του Δίου και το κάστρο Πλαταμώνα που 

βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας) που επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος – το υφιστάμενο πολιτιστικό κεφάλαιο 
και το brand του Ολύμπου με το μυθολογικό πλαίσιο που τον περιβάλλει δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Έλλειψη πόρων και υποδομών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος

City 
Break

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω έλλειψης μεγάλων αστικών κέντρων και ανεπτυγμένων υποδομών εντός της Περιφερειακής Ενότητας
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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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμα αγροκτήματα) στην Περιφέρεια, τα οποία ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στον 
Γαστρονομικό Τουρισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες) 

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

• Πλούσιο φυσικό τοπίο με έντονη και ποικίλη βλάστηση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, σημαντικοί φυσικοί πόροι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και 
προστατευόμενες περιοχές όπως ο Όλυμπος (γνωστός ως κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας και αναγνωρισμένος ως Εθνικός Δρυμός και Απόθεμα της 
Βιόσφαιρας UNESCO), το Δέλτα του Αλιάκμονα και οι Αλυκές Κίτρους, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη του προϊόντος – περιορισμένη αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων για τη δημιουργία προϊόντων Οικοτουρισμού, καθώς και προβολή και προώθηση του brand Όλυμπος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Ύπαρξη φυσικών πόρων (μεγάλο μήκος ακτογραμμής για θαλάσσια σπορ και ορεινοί όγκοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες), υποδομών (π.χ. Χιονοδρομικό 
Ελατοχωρίου, ορειβατικά καταφύγια στον Όλυμπο και τα Πιέρια όρη), σχετικών επιχειρήσεων / συλλόγων και ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα 
προσέλκυσης διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου) που επιτρέπουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών για τον Γαστρονομικό Τουρισμό (π.χ. ύπαρξη βραβευμένου εστιατορίου, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, σημαντική και υψηλής 
ποιότητας οινική παραγωγή και επισκέψιμα αγροκτήματα, Διαδρομή του κρασιού των Θεών του Ολύμπου, και πλήθος τοπικών εστιατορίων / ταβερνών) τα οποία 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού  (βλέπετε 
επόμενες σελίδες) 

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω έλλειψης πόρων και υποδομών

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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 3,4

• Αεροπορική: 3,5 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 1,0 / 5,0 | Οδική: 5,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 4,0 / 5,0 
− Εγγύτητα με το πρόσφατα αναβαθμισμένο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε απόσταση 101 χλμ. από τη Κατερίνη (1h 15’), και 137 χλμ. (1h 38’) 

από την παραλία του Πλαταμώνα, οδική πρόσβαση μέσω ΠΑΘΕ (Α1 & Ε75), Εγνατίας Οδού (Α2), Εθνικής Οδού 2 (ΕΟ2), εθνικό αυτοκινητόδρομο ταχείας 
κυκλοφορίας Ε75, παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο, με πολλούς 
ενδιάμεσους σταθμούς

− Εγγύτητα με τον Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου σε απόσταση 153 χλμ. από τη Κατερίνη (1h 38’) και 132χλμ. (1h 23’) από την Πλάκα Λιτοχώρου
− Πλήρης κάλυψη όλων των οικισμών από το τοπικό δίκτυο λεωφορείων (ΚΤΕΛ Πιερίας)
− Αδυναμίες σε ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα (σημειακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο π.χ. η ολοκλήρωση της Περιφερειακής της Κατερίνης η οποία θα 

ωφελήσει σημαντικά τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής στην Πιερία)
− Απουσία ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 1,3

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, εκτενής ακτογραμμή ~77 χλμ. με μικρή συγκέντρωση παραλιών με Γαλάζια Σημαία, πολυτελή 
παραθαλάσσια resort και ποικιλία επιλογών διαμονής που χρήζουν εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης υποδομών, εύκολη οδική προσβασιμότητα από την 
Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες

• Ναυτικός Τουρισμός (yachting: 0,125 / 0,5): ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και μεγάλη ακτογραμμή, 1 μαρίνα στον Πλαταμώνα με 90 θέσεις ελλιμενισμού και 
δυνατότητα διασύνδεσης με την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): Αρχαίο Δίον, αρχαιολογικός τόπος με διεθνή ακτινοβολία, αρχαιολογικοί χώροι όπως το Αρχαίο Θέατρο 
Δίου στα νότια της πόλης του Δίου, το Ιερό της Ίσιδας, το Ιερό της Δήμητρας, το Ιερό του Ολυμπίου Διός, η Αρχαία Πύδνα, το κάστρο του Πλαταμώνα, οι 
Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές - σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού κεφαλαίου

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 1,5

• Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο φυσικό τοπίο με έντονη και ποικίλη βλάστηση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, τα υψηλότερα όρη της Ελλάδας, όπως ο 
Όλυμπος (ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας και Απόθεμα της Βιόσφαιρας αναγνωρισμένο από την UNESCO)

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): φυσικοί πόροι (βουνά και θάλασσα) κατάλληλοι για υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής και Τουρισμού 
Περιπέτειας, ορειβατικά καταφύγια, μοναδικές περιπατητικές διαδρομές (π.χ. Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4), ορειβασία, χιονοδρομικό κέντρο με πίστες 12 χλμ., 
θαλάσσια σπορ στα παράλια, καθώς και ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις με δυνατότητα προσέλκυσης διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. 
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου)

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): ύπαρξη βραβευμένου εστιατορίου, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, σημαντική και υψηλής ποιότητας οινική παραγωγή και 
επισκέψιμα αγροκτήματα, Διαδρομή του κρασιού των Θεών του Ολύμπου, και πλήθος τοπικών εστιατορίων / ταβερνών
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 3,0

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

“brand name” Όλυμπος.
− Το κορυφαίο ταξιδιωτικό portal της Γαλλίας Routard.com κατατάσσει τον Όλυμπο το μυθικό «βουνό των Θεών» στους top 20 προορισμούς για το 2020, (ο 

οποίος μπορεί συνδυαστεί τουριστικά με ένα City Break προορισμό όπως η Θεσσαλονίκη).
− Το Λιτόχωρο κατατάσσεται στα ομορφότερα ελληνικά χωριά για τη μοναδικότητα του σύμφωνα με το αμερικάνικο CNN Travel.

• ~73 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, παραλίες, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του 
Tripadvisor για τον προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» 

• Ο Όλυμπος το υψηλότερο βουνό της Ελλάδος, ανακηρύχθηκε ήδη από το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας και από το 1981 «Διατηρητέο 
Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO, με πάνω από 1.700 καταγεγραμμένα είδη φυτών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 25% της 
ελληνικής χλωρίδας, καθώς και παρουσία σημαντικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών.

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~0,4 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 1,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~19,2 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
− ~10,1% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,4 / 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 «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» 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 

Γερμανία, Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε 
Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, 
Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία), 
Ανατολική Ευρώπη (εστίαση σε 
Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία)

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε 
Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, 
Βέλγιο), Ρωσία, Ισραήλ, Τουρκία

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
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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 «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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 

Γερμανία, Βαλκανικές χώρες 
(εστίαση σε Σερβία, 
Μαυροβούνιο, Ρουμανία, 
Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία) 
Ανατολική Ευρώπη (εστίαση σε 
Πολωνία, Ουγγαρία)

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Κύπρο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο), Ρωσία, 
Ισραήλ, Τουρκία, ΗΠΑ
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» στο πλαίσιο ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Προορισμού (DMO)

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

3 Δράσεις αναβάθμισης και ανάδειξης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα

4
Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης, αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς 
χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, αναπλάσεις και αναβαθμίσεις στα οικιστικά σύνολα, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισμούς με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,
ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων στην περιοχή του Ολύμπου)

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

6 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

7
Δράσεις βελτίωσης λιμενικών υποδομών και θαλάσσιας διασύνδεσης του προορισμού μέσω εξέτασης της προοπτικής διασύνδεσης Χαλκιδικής-Πιερίας μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου για την αύξηση των συνεργειών 
μεταξύ τους και την ανάπτυξη της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο, καθώς και εξέταση της δυνατότητας επέκτασης / δημιουργίας νέων θέσεων ελλιμενισμού στην υπάρχουσα μαρίνα στον Πλαταμώνα

8 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας οικοτουριστικών προορισμών

9 Δράσεις προστασίας των πόρων Οικοτουρισμού

10 Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών

11 Δράσεις προώθησης και προστασίας πόρων Τουρισμού Περιπέτειας 

12
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό 
την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και 
εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

13
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

14
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού, ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

15 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας και Αθλητικού Τουρισμού

16 Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών

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

18 Δράσεις επέκτασης ψηφιακών εφαρμογών στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό

19
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού, ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

20 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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

21 Δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του προορισμού

22 Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού

23
Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes), εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και 
προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 

24 Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

25
Ενίσχυση προβολής και προώθησης των παραλίων της ακτογραμμής της Πιερίας με έμφαση στο πλήθος των προσφερόμενων δραστηριοτήτων λόγω του συνδυασμού «βουνό και θάλασσα», στην αναγνωρισιμότητα του Ολύμπου ως 
brand name, στις γαστρονομικές επιλογές, στις θαλάσσιες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και λοιπές (ποδήλατο, περιπατητικές διαδρομές) δραστηριότητες, καθώς και στο πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της ΠΕ και της σχετικής 
διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης όταν επισκέπτεται την Πιερία

26
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

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

28 Κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων για την θωράκιση της ΠΕ Πιερίας και αντικατάσταση των προβληματικών αποχετευτικών δικτύων για την αντιμετώπιση των συνεπειών φαινομένων κακοκαιρίας

29 Πιστοποίηση μονοπατιών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

30 Εξέταση μετεγκατάστασης του πεδίου βολής Λιτοχώρου, όπου οι δραστηριότητες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους έκρηξης πυρκαγιών

31
Ανάπτυξη / βελτίωση των εγκαταστάσεων στο χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου, βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής και δημιουργία επιπλέον υποδομών για προσέλκυση τουριστών κατά την χειμερινή περίοδο και την μείωση 
της τουριστικής εποχικότητας

32 Δράσεις βελτίωσης σιδηροδρομικής διασύνδεσης του προορισμού
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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

• Σύμφωνα με το Διάγραμμα και τα δύο κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνει, ως υψηλότερης σημασίας για τον 
τομέα του τουρισμού στον προορισμό αναδεικνύονται οι δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών και ανάδειξης 
μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (Δράση 2) και οι 
δράσεις αναβάθμισης και ανάδειξης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα (Δράση 3).

• Υψηλής σημασίας, ιδιαίτερα ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» καταγράφει η σημαντικότερη δράση 
σύμφωνα με την συνολική αξιολόγηση (Δράση 1) η οποία αφορά την  προώθηση, προβολή και ενίσχυση της 
εξωστρέφειας του προορισμού με κυριότερη παρέμβαση την εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής 
επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Όλυμπος & Ακτές Πιερίας» στο πλαίσιο 
ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές 
αγορές στόχους του προορισμού ανά προϊόν.

• Ανάλογης σημασίας φαίνεται να είναι η δράση που αφορά την προστασία του οικοτουριστικού περιβάλλοντος (Δράση 
9) και έπονται δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση των 
ακτών (Δράση 5), βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας πόρων και προορισμών οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος (Δράση 8) καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
έξυπνων προορισμών (Δράση 17).

• Ιδιαίτερα σημασία για το προφίλ του τουριστικού προϊόντος του προορισμού έχουν οι δράσεις βελτίωσης της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον οδικό τουρισμό όπως η 
κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο (Δράση 4) καθώς και 
οι δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων σε καταλύματα και υγειονομικά πρωτόκολλα (Δράση 6), 
Ανάλογη σημασία έχουν δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού όπως δράσεις ανάπτυξης 
και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών οικοτουρισμού(Δράση 10) και δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού 
περιπέτειας και αθλητικού τουρισμού (Δράση 15).

• Σημαντικές αναδεικνύονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό όπως δράσεις 
ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 20, με χαμηλό βαθμό στο 
κριτήριο ωριμότητα/κόστος) και οι δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (Δράση 23).

• Ιδιαίτερη σημασία ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» έχουν οι δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας 
του προορισμού (Δράση 21).

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ψηφιακή προώθηση και 
προβολή του προορισμού και εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (Sun and Beach, Οικοτουρισμός, Τουρισμός 
Περιπέτειας) έχει αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» 
(Δράσεις 12, 13, 14, 18 & 19.
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Ανάπτυξη υδατοδρομίων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.3.
Προώθηση απευθείας οδικής σύνδεσης του προορισμού, με το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μέσω λεωφορείων ιδιωτικού χαρακτήρα στα οποία θα δύναται να γίνει 
προκράτηση από τους ενδιαφερόμενους 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.
Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης (seamless) μετάβασης των επισκεπτών από τo αεροδρόμιο «Μακεδoνία» στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάγκης χρήσης πρόσθετου 
τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) στον προορισμό (-> μεταφορά αποσκευών από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.2.
Αναβάθμιση / ανακαίνιση υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων (1* έως 3*) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, 
την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της δυναμικής στις αγορές των βαλκανικών χωρών και των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης (διατήρηση της σχέσης ποιότητας / τιμής σε ανταγωνιστικό επίπεδο)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ

Βουκουρεστίου 32

10671 Αθήνα

www.insete.gr

info@insete.gr

http://www.insete.gr/
mailto:info@insete.gr

