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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα (ή παραλιακή) είναι η ακτογραμμή στα νότια προάστια της Αθήνας, από τον Πειραιά ως το Σούνιο και αποτελεί από 
τα κυριότερα αξιοθέατα της Αθήνας. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ οι κυριότερες περιοχές της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι
η μαρίνα Φλοίσβου, η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα, η Ανάβυσσος και το Σούνιο.

Προορισμός «Αθηναϊκή Ριβιέρα»
• Η Αθηναϊκή Ριβιέρα ή απλά παραλιακή 

αποτελεί από τα κυριότερα αξιοθέατα της 
Αθήνας και είναι οι παράκτιες περιοχές / 
δήμοι της ακτογραμμής, από τον Πειραιά 
ως το Σούνιο. 

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

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

• Αποτελεί προορισμό με σημαντικούς 
πόρους για την ανάπτυξη όλων των 
κύριων τουριστικών προϊόντων, ως το 
παραλιακό μέτωπο του μητροπολιτικού 
κέντρου της Αθήνας, και σημαντική 
αναπτυξιακή προοπτική λόγω των 
σημαντικών έργων ανάπλασης στη φάση 
του σχεδιασμού / υλοποίησης και του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος που 
συγκεντρώνει τα τελευταία έτη.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Εκτεταμένο δίκτυο μαρίνων, άριστες καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα & παρατεταμένη ηλιοφάνεια), μεγάλη ακτογραμμή με πολλούς νησιωτικούς προορισμούς και 

πλήθος παραλιών σε κοντινή απόσταση για ημερήσιες αποδράσεις με σκάφος ή/και ιστιοπλοϊκό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

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

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

MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για το τουριστικό προϊόν MICE, σε συνδυασμό με δυνατότητα προώθησης/ προβολής του 

προορισμού μέσω του «This is Athens Convention & Visitors Bureau» και \ ιστορικό επιτυχούς φιλοξενίας εκδηλώσεων και συνεδρίων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό 
• Ύπαρξη πολιτιστικών πόρων και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. Σούνιο, Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

κ.α.) και εγγύτητα με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας που διαθέτει μεγάλο αριθμό πόρων και υποδομών Πολιτιστικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Λιμένας Πειραιώς με κατάλληλες υποδομές για υποδοχή και ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας (βλέπετε επόμενη 

σελίδα)

City 
Break

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για το τουριστικό προϊόν City Break (π.χ. κλίμα, αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα, δίκτυο 

μέσων μαζικής μεταφοράς, αστική κουλτούρα, εμπορική αγορά κ.α.) στην Αθήνα αλλά και σε σημαντικούς πόλους της Ριβιέρα όπως Πειραιάς, Φαληρικός Όρμος, 
Άλιμος, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού

• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με πάνω από 300 ημέρες ηλιοφάνειας και περιορισμένες 
βροχοπτώσεις – θεωρείται η θερμότερη περιοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης

• Πάνω από 60 χλμ. ακτογραμμής με οργανωμένες και ελεύθερες αμμώδεις παραλίες, εύκολα 
προσβάσιμες σε σχετικά κοντινή απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο, γεγονός που 
επιτρέπει την διασύνδεση και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach με άλλα τουριστικά 
προϊόντα (π.χ. City Break, Πολιτιστικός Τουρισμός)

• 12 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες (2,4% επί του συνόλου της χώρας)
• Πλήθος παραλιών που αποτελούν ιδανικό μέρος για αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. 

θαλάσσιο σκι, beach volley, windsurfing) καθώς και καταδυτικές σχολές εκμάθησης ή 
ενοικίασης εξοπλισμού που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδρομές 
κατάδυσης

• Δραστηριότητες αναψυχής ανάλογα τις προτιμήσεις των επισκεπτών, για χαλάρωση/ ηρεμία 
ή διασκέδαση, με πληθώρα επιλογών από καφετέριες, εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή 
στα φημισμένα clubs και νυχτερινά κέντρα της παραλιακής

• Πολυτελή παραθαλάσσια resorts και δυνατότητα διασύνδεσης με τα κύρια και 
συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα των Νησιών του Αργοσαρωνικού υπό την μορφή του 
short-island break και εγγύτητα με το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων τόσο από τον 
Πειραιά όσο και από το Λαύριο

• Αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και του παραλιακού μετώπου της 
Αττικής στο τουριστικό προϊόν Sun & Beach μέσα από εμβληματικές τουριστικές επενδύσεις 
όπως  π.χ. η ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, η ανάπλαση του Ελληνικού και η ανακατασκευή 
του ιστορικού συγκροτήματος «Αστέρια Γλυφάδας»

• Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού λόγω άναρχης οικιστικής ανάπτυξης 
και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, μη οργανωμένη αξιοποίηση και προώθηση του 
παραλιακού μετώπου της Αττικής, μη φιλικό αστικό περιβάλλον και ανεπαρκείς υποδομές για 
άτομα με αναπηρία ή / και με μειωμένη κινητικότητα, ζητήματα δημόσιας καθαριότητας, 
σεβασμού περιβάλλοντος, πεζοδρομίων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης, έλλειψης 
πρασίνου θαλάσσιας ρύπανσης σε Πειραιά και Ραφήνα, καθώς και ανάγκη για 
πραγματοποίηση / ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων σε υποδομές καταλύματος 
για την ανάπτυξη του Sun & Beach στον προορισμό

Yachting – Σκάφη Αναψυχής
• Άριστες καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα και παρατεταμένη ηλιοφάνεια), μεγάλη ακτογραμμή με νησιωτικούς προορισμούς σε κοντινή 

ναυτική απόσταση που συνθέτουν έναν ενιαίο προορισμό για διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό για τους τουρίστες που επιθυμούν να
επισκεφθούν 2 ή 3 νησιά (π.χ. island hopping σε Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα κ.α.) ή για ημερήσιες αποδράσεις

• Εκτεταμένο δίκτυο μαρίνων (8) που καλύπτει τα νότια παράλια της Αττικής (Πειραιάς/Ζέα και ΣΕΦ, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, Άγιος 
Κοσμάς, Ελληνικό, Βουλιαγμένη και Λαύριο) με βασικές υποδομές (π.χ. ηλεκτροδότηση, ανεφοδιασμός καυσίμων, διαχείριση 
αποβλήτων) και ορισμένες θέσεις ελλιμενισμού για superyachts

• Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαρίνων με Γαλάζια Σημαία στην χώρα (4 μαρίνες, 28,6% επί του συνόλου της χώρας)
• Πλήθος οργανωμένων ή ελεύθερων  παραλιών σε κοντινή απόσταση με το σκάφος ή το ιστιοπλοϊκό για ημερήσιες αποδράσεις
• Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπλαση των μαρίνων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως με την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου, 

όπου συμφωνήθηκαν έργα αναβάθμισης ύψους ~€50 εκατ., ώστε να μετατραπεί σε κορυφαίο τουριστικό λιμένα, µε σχέδια μεταξύ 
άλλων για εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για χωροθέτηση ελικοδρομίου-
υδατοδρομίου

• Κορεσμός στις θέσεις ελλιμενισμού σκαφών και δημιουργία προβλημάτων στις λιμενικές υποδομές σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω της 
σημαντικής αύξησης της επιβατικής κίνησης, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμίες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στις λιμενικές 
διευκολύνσεις, καθώς και ορισμένες αδυναμίες σε συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα των λιμένων της Αττικής (π.χ. κυκλοφοριακή 
συμφόρηση στον Λιμένα Πειραιώς που δυσχεραίνει τη σχέση δίπολου μεταξύ Πειραιά και Αθήνας)

Κρουαζιέρα
• Λιμένας Πειραιώς με κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή και τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων (1,1 εκατ. επισκέπτες και 622 

κλήσεις κρουαζιερόπλοιων το 2019): 
− 3 επιβατικοί σταθμοί συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ. με 240 θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και δυνατότητας 

εξυπηρέτησης 700 και 2.000 (2 σταθμοί) επιβατών ανά ώρα
− 11 θέσεις ελλιμενισμού (ταυτόχρονης πρόσδεσης) κρουαζιερόπλοιων με δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων πλοίων νέας γενιάς

• Κομβική θέση λιμένα, με άμεση πρόσβαση στο κέντρο και σε κοντινή απόσταση από σημαντικά αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος, 
εμπορικές οδούς και από πολλές επιλογές διασκέδασης

• Πέραν των προβλημάτων που αναπτύχθηκαν στην ενότητα του Sun & Beach υπάρχουν ορισμένα ζητήματα χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού και αλλοίωση της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας πολλών περιοχών της Αθήνας λόγω της άναρχης 
οικιστικής ανάπτυξης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Sun & Beach Ναυτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, City 
Break και του MICE.

• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος, 
γαστρονομία, ζωντανή ατμόσφαιρα, ποικιλία επιλογών διασκέδασης και 
δραστηριοτήτων αναψυχής για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και 
ταξιδιών κινήτρων

• Ασφαλής προορισμός σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι 
Ευρώπης και Ασίας, με ανεπτυγμένη αεροπορική συνδεσιμότητα με 
κοντινή απόσταση από τον ΔΑΑ

• Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με κατάλληλες υποδομές και ευρύχωρες 
αίθουσες

• Λοιποί χώροι με υψηλού επιπέδου υποδομές MICE στον προορισμό (π.χ. 
Golf Γλυφάδας, Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου, Κλειστό Taekwondo) ή 
σε σχετικά κοντινές αποστάσεις π.χ. το Μουσείο Μπενάκη ή το Μουσείο 
Ακρόπολης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.α.

• Ιστορικό επιτυχούς διοργάνωσης και τεχνογνωσίας στη φιλοξενία μικρών 
και μεσαίων συνεδρίων, με σταθερά ανοδική πορεία στην κατάταξη του 
ICCA (2014-2019) και ύπαρξη δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών / 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών MICE (DMC, PCO, οπτικοακουστικής 
υποστήριξης, εστίασης, μεταφορών) στον ευρύτερο προορισμό της 
«Αθήνας»

• Προβολή / προώθηση προορισμού μέσα από το συνεδριακό γραφείο της 
Περιφέρειας «This is Athens-Convention & Visitors Bureau»

• Απουσία μεγάλου συνεδριακού κέντρου που να μπορεί να υποστηρίξει τη 
φιλοξενία μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων και συνεδρίων

• Παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, κύριου οικονομικού κόμβου της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου με υποδομές συνδεσιμότητας διεθνούς 
επιπέδου και τακτική απευθείας σύνδεση με σημαντικούς ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς προορισμούς

• Η Αθήνα αποτελεί τον κύριο προορισμό της χώρας, όσον αφορά την 
προσέλκυση τουρισμού City Break, καθώς συγκεντρώνει βασικά στοιχεία 
του προϊόντος, όπως επάρκεια ξενοδοχειακού δυναμικού, τοπίο που 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ποικιλία επιλογών υψηλής ποιότητας σε 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, διασκέδασης και νυχτερινής ζωής, 
την πιο ανεπτυγμένη εμπορική αγορά της χώρας, υψηλή γαστρονομία με 
βραβευμένα εστιατόρια (αστέρια Michelin) και μεγάλη ποικιλία επιλογών 
από τη διεθνή κουζίνα, καλλιτεχνικά / θεματικά φεστιβάλ και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, θεματικά πάρκα αναψυχής, οικονομικά προσιτό και 
αξιόπιστο δίκτυο ΜΜΜ

• Η Ριβιέρα διαθέτει σημαντικούς πόλους που συνδυαστικά προσφέρουν 
ποικιλία επιλογών και ολοκληρωμένη εμπειρία City Break, 
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων: 
− αστικό κέντρο του Πειραιά με το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και 

ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 
και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικό και ναυτικό μουσείο)

− οργανωμένες παραλίες, το μοναδικό γήπεδο golf της Αττικής στη 
Γλυφάδα, υποδομές MICE, νοσοκομειακές μονάδες, ιαματικές 
εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τις περιοχές αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος (π.χ. Σούνιο) και μελλοντικά έργα ανάδειξης από την 
Ε2 έως τα λιπάσματα και τη Δραπετσώνα

− πλούσια αστική κουλτούρα, ποικιλία επιλογών υψηλής ποιότητας σε 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, με εμπορικές αγορές (π.χ. σε 
Πειραιά και Γλυφάδα), πολυκαταστήματα και καταστήματα διεθνών 
οίκων για καταναλωτικές εξορμήσεις

− ποικιλία γαστρονομικών επιλογών υψηλού επιπέδου, από υπαίθριο 
street food μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, παραδοσιακές 
αγορές με ελληνικά προϊόντα, καθώς και πληθώρα επιλογών 
διασκέδασης με έντονη νυχτερινή ζωή, σε όλη την έκταση της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα

• Παραλιακή διαδρομή κατά μήκος του Σαρωνικού κόλπου με μοναδικά 
τουριστικά αξιοθέατα με πολιτιστικό ενδιαφέρον όπως:
− ο Δωρικός Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ένα από τα 

σημαντικότερα ιερά του αρχαίου κόσμου και από τα σπουδαιότερα 
αξιοθέατα της Αθήνας με σημαντικό μυθολογικό πλαίσιο (μύθος του 
Μινώταυρου, Θησέα και Αιγαία)

− το Λιμάνι Λαύριου με ιστορία 4.000 ετών (με τα μεταλλουργικά 
εργαστήρια, τις σήραγγες πανάρχαιων ορυχείων και το φοινικόδασος)

− ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, εντός του Astir Beach στη 
Βουλιαγμένη

− η Λίμνη της Βουλιαγμένης- διατηρητέο μνημείο της φύσης που 
υπάγεται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura

• Από το 2017, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
που περιλαμβάνει την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, την Εθνική Λυρική 
Σκηνή, ένα πάρκο-πρότυπο και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις σε μία 
συνολική έκταση 210 στρεμμάτων, συνέβαλλε στην περαιτέρω 
αναβάθμιση της Αττικής Ριβιέρας αποτελώντας ένα διεθνές σημείο 
αναφοράς για τον πολιτισμό στην Ελλάδα.

• Σε κοντινή απόσταση από την Ακρόπολη, το πλούσιο αρχαιολογικό και 
πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας, καθώς και:
− κοντινούς προορισμούς ημερήσιων εκδρομών με πλούσιο πολιτιστικό 

και ιστορικό ενδιαφέρον τόσο στον ηπειρωτικό γεωγραφικό χώρο της 
Αττικής (Λαύριο – αρχαία μεταλλεία, Καλύβια Θορικού, Βραυρώνα, 
Ωρωπός, Ραμνούς κ.α.), όσο και σε κοντινούς προορισμούς (π.χ. 
Δελφοί, Μυκήνες, Τίρυνθα, Ναύπλιο, Κόρινθος, Ίσθμια, Επίδαυρος, 
Νησιά Αργοσαρωνικού) 

− Κοντινούς προορισμούς στις Κυκλάδες (Άνδρος, Κέα, Κύθνος) για 
διαμονή Σαββατοκύριακου

MICECity BreakΠολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports &
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Απουσία πόρων και υποδομών τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος 

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
• Αθλητικές υποδομές που ενδείκνυνται για προετοιμασία αθλητών και φιλοξενία διεθνών αθλητικών γεγονότων, σε συνδυασμό με την πληθώρα επιλογών 

που υπάρχουν για θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως καταδυτικές σχολές, ναυτικοί όμιλοι και σχολές θαλάσσιων αθλημάτων (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. 2 αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, πολυτελείς 

ξενοδοχειακές μονάδες και resorts) στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων στον 
τομέα του Τουρισμού Ευεξίας (βλέπετε επόμενη σελίδα)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

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

• Ύπαρξη σημαντικών πόρων, εμπειριών και υποδομών για το Γαστρονομικό Τουρισμό, όπως εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας με εγχώριες και διεθνείς 
διακρίσεις, επιχειρήσεις σίτισης και διατροφής, εγγύτητα με τον Αμπελώνας της Αττικής με τα επισκέψιμα οινοποιεία, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, αγορές 
τοπικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Sports & Activities, του Γαστρονομικού 
Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας που έχουν αναγνωρισθεί.

• Ύπαρξη δύο αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το 
Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού:
− Νερό Λίμνης Βουλιαγμένης: φυσική υφάλμυρη λίμνη με ιαματικές 

ιδιότητες και μοναδικό φυσικό τοπίο με επιβλητικά βράχια, 
υποβρύχιες σήραγγες, βλάστηση και μοναδικό υποβρύχιο 
οικοσύστημα, που σχηματίστηκε από την κατάρρευση της οροφής 
ενός υπόγειου σπηλαίου και αποτελεί τουριστικό πόρο υψηλής 
ποιότητας (4,5* με 1,289 κριτικές στην πλατφόρμα TripAdvisor):
o Τα ιαματικά νερά της λίμνης σχηματίζουν μία φυσική πισίνα 

που προσφέρεται για κολύμβηση και φυσικό fish spa
απολέπισης σε όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, 
παρέχονται εμπειρίες μασάζ, άσκησης στο νερό, κολύμβησης 
με αναπνευστήρα για την εξερεύνηση του βυθού και 
περιπατητικές / ποδηλατικές εκδρομές στο βράχο της 
Φασκομηλιάς πάνω από τη λίμνη.

o Ο χώρος περιμετρικά της λίμνης διαθέτει ξαπλώστρες και 
ομπρέλες, ιδιωτική περιοχή, χώρο εστίασης με παιδότοπο 
κατάλληλο και για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δεξιώσεων, 
ενώ υπάρχουν ναυαγοσωστική και ιατρική κάλυψη, χώρος 
στάθμευσης, αποδυτήρια, ντουζιέρες, πρόσβαση για άτομα 
με κινητικές δυσκολίες και WiFi.

− Πηγή της Αιξωνής: θερμή ιαματική πηγή στον Δήμο Γλυφάδας 
που αναγνωρίστηκε το 2017 και δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί.

• Κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό στις πολυτελείς 
ξενοδοχειακές μονάδες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με παροχή 
υπηρεσιών spa, θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπείας και άλλων 
θεραπειών αναζωογόνησης και περιποίησης, συνδυασμένες με μενού 
φαγητού / ποτών, σε αρμονία με το concept της ευεξίας

• Περιορισμένη αξιοποίηση, προβολή & προώθηση του Τουρισμού 
Ευεξίας ως στοιχείου εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος του 
προορισμού

• Εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin (π.χ. Varoulko Seaside), 
καθώς και υψηλή συγκέντρωση εστιατορίων αναγνωρισμένων από 
τον εγχώριο θεσμό των Χρυσών Σκούφων με Χρυσό Σκούφο (π.χ. 
Patio, Matsuhisa Athens), Top Notch (π.χ. Maraveal) και Βραβεία 
Ελληνικής Κουζίνας (π.χ. Ark, Μαγικές Κατσαρόλες)

• Σε κοντινή απόσταση από τον Αμπελώνα Αττικής, τόπο παραγωγής 
οίνων ΠΓΕ (π.χ. ρετσίνα) με επισκέψιμα οινοποιεία που επιτρέπουν 
στον επισκέπτη να γνωρίσει τον τρόπο παραγωγής κρασιού, να 
συμμετάσχει σε εμπειρίες οινογνωσίας, να γευματίσει και να 
πραγματοποιήσει αγορές τοπικών ποικιλιών οίνου

• Πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, 
τοπικές παραδοσιακές αγορές και μεγάλη ποικιλία τοπικών 
επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής, όπως τοπικά παραδοσιακά 
εστιατόρια και ταβέρνες, ψητοπωλεία / ταχυφαγία, ζαχαροπλαστεία, 
παραδοσιακά παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων και ποτών, 
καθώς και λοιπά σημεία πώλησης τοπικών / παραδοσιακών 
αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλού επιπέδου (συγκέντρωση κυρίως 
στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας)

• Σημείο αναφοράς στον αθλητικό και συνεδριακό τουρισμό της 
περιοχής μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αποτελεί το 
Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου που περιλαμβάνει το Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας - Σ.Ε.Φ. και το Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley

• Λοιπές αθλητικές υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την προετοιμασία αθλητών και τη φιλοξενία διεθνών αθλητικών 
γεγονότων π.χ. το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά, το 
Στάδιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο και το Γκολφ στη Γλυφάδα 
(εφόσον πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις)

• Πληθώρα επιλογών για αθλητικές δραστηριότητες σε παραλίες της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα (π.χ. καταδυτικές σχολές, ναυτικοί όμιλοι, 
σχολές θαλάσσιων αθλημάτων) ή για ορειβασία, πεζοπορία σε 
βουνά της Αττικής που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον 
προορισμό (π.χ. Πάρνηθα, Υμηττός)

• Περιορισμένη αξιοποίηση και ανάγκη εκσυγχρονισμού / 
συντήρησης σε ορισμένα Ολυμπιακά Ακίνητα

Τουρισμός ΕυεξίαςΓαστρονομικός ΤουρισμόςSports & Activities
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Αθηναϊκή Ριβιέρα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 4,9

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Aκτοπλοϊκή: 5,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 4,0 / 5,0 
− Διεθνώς ανταγωνιστικές υποδομές πρόσβασης, ανεπτυγμένη ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα και οργανωμένο δίκτυο ΜΜΜ (μετρό,

τραμ, αστικά λεωφορεία, προαστιακός σιδηρόδρομος)
− Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»), το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας (Λιμένας Πειραιώς), καθώς 

και οι Λιμένες Ραφήνας και Λαυρίου, οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Ολυμπίας Οδού (Πάτρα), Αυτοκινητοδρόμου 7 
(Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα), καθώς και σιδηροδρομική συνδεσιμότητα (γραμμή Αθήνα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, σύνδεση με Χαλκίδα και Αίγιο μέσω του 
προαστιακού)

− Εύκολη προσβασιμότητα και διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα με σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, την Μέση Ανατολή και τη Νέα Υόρκη
− Ορισμένες αδυναμίες σε ακτοπλοϊκή και σιδηροδρομική προσβασιμότητα (π.χ. κορεσμός θέσεων ελλιμενισμού, ανάγκες άμεσης αναβάθμισης 

περιφερειακών λιμένων) και σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, καθιστώντας τις αεροπορικές πτήσεις κύριο μέσο πρόσβασης 
στον προορισμό

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 3,8

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας παραλίες σε όλο το μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας
• Ναυτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0 | yachting: 0,5 / 0,5, κρουαζιέρα 0,5 / 0,5): εκτεταμένο δίκτυο μαρίνων και υποδομές για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα 

Πειραιώς
• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μακραίωνη ιστορία, διαδρομή κατά μήκος του Σαρωνικού κόλπου που περιλαμβάνει μοναδικά τουριστικά 

αξιοθέατα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με πολιτιστικά, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της Αθήνας.
• City Break (1,0 / 1,0): πλούσια αστική κουλτούρα, ποικιλία επιλογών υψηλής ποιότητας σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εμπορικές αγορές (π.χ. Πειραιά 

και Γλυφάδας), σε εγγύτητα με το κέντρο της Αθήνας με πλήθος σημείων ενδιαφέροντος
• MICE (0,6 / 1,0): υψηλού επιπέδου υποδομές MICE σε ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και λοιποί χώροι κατάλληλοι για φιλοξενία μικρών και μεσαίων 

συνεδρίων και εκδηλώσεων (π.χ. Golf Γλυφάδας, Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου), συνεχής ανοδική πορεία στα ranking της ICCA για τη φιλοξενία 
συνεδρίων διεθνών ενώσεων (σε 17η παγκοσμίως το 2019 από 27η το 2014) και υποστήριξη/ προώθηση μέσω του «Athens-Convention & Visitors Bureau»

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 1,5

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

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

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία 
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 1,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
• Σύμφωνα με το Forbes, στη λίστα με τους 10 καλύτερους ελληνικούς προορισμούς (2018), βρίσκεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, με ειδικές αναφορές στο Ναό του 

Ποσειδώνα, στις παραλίες της περιοχής, στη Βάρκιζα και στα Λιμανάκια.
• Περισσότερα από 166 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του 

Tripadvisor για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα»
• Απουσία μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO στην Αθηναϊκή Ριβιέρα 

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

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 2,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~11,1 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 3,0 / 5,0
− ~49,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,4 / 5,0
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Αθηναϊκή Ριβιέρα» θα 
πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

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

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

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

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

Ελβετία), Μέση 
Ανατολή

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

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

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

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

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

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Αθηναϊκή Ριβιέρα» θα 
πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, 

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

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Σκανδιναβία, Ελβετία, Βέλγιο)

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

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Έναρξη / ολοκλήρωση εμβληματικών έργων 
ανάπλασης / αξιοποίησης κατά μήκος της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα και προώθηση ενοποίησης 
αυτής

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

− Κύρια προτεραιότητα θα έχουν έργα που καλούνται να ενοποιήσουν τις διάφορες ζώνες ανάπλασης και πόλους αναψυχής που εντοπίζονται στο 
παραλιακό μέτωπο αναδεικνύοντας μία ενιαία και συνεχή παράκτια ζώνη στο πλαίσιο της οποίας θα διασφαλίζεται η επικοινωνία με τον αστικό 
ιστό, θα προωθείται η βιώσιμη αστική κινητικότητα, θα υποστηρίζεται η χρήση ποδηλάτων ώστε να μην αναγκάζονται να βγαίνουν στο οδόστρωμα 
ούτε να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τους πεζούς, θα αναβαθμίζονται, αξιοποιούνται και αναδεικνύονται οι φυσικοί πόροι (π.χ. γραμμικό πάρκο 
στο ρέμα Πικροδάφνης, το τελευταίο ρέμα της Αττικής που διατηρείται σε φυσική μορφή, ιδίως στις εκβολές του, στις οποίες όμως καταλήγουν 
αστικά λύματα από δύο αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ όταν λόγω έντονων βροχοπτώσεων υπερχειλίζουν), καθώς και εκείνα που θα προωθήσουν την 
ανάπτυξη του αναξιοποίητου μέρους της Αθηναϊκής Ριβιέρα που αφορά την περιοχή από την Αγία Μαρίνα (μετά τη Βάρκιζα) μέχρι το Σούνιο. 
Τέτοιου είδους έργα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. μεταξύ
παραλιακών δήμων της Αττικής

• Ολοκλήρωση ανάπλασης στο Μικρολίμανο και επέκταση της ανάπλασης στην περιοχή από την ακτή Δηλαβέρη έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία ζώνη με χώρους περιπάτου, πρασίνου και ποδηλατοδρόμους που θα συνεχίζεται στον Φαληρικό Όρμο

• Ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και ανάδειξη ένας νέου μητροπολιτικού πόλου υπερτοπικής εμβέλειας στο παραλιακό 
μέτωπο της Αττικής, καθώς το νέο Πάρκο που θα δημιουργηθεί μαζί με τις συναφείς υποδομές (κτιριακές, υδραυλικές, αντιπλημμυρικές, οδικές, 
υπόγεια πάρκινγκ, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι πρασίνου, προβλήτες στη θάλασσα) θα αποκαταστήσει την σύνδεση του αστικού τοπίου με το 
θαλάσσιο μέτωπο. Ο Φαληρικός Όρμος θα συνδέεται μέσω της υφιστάμενης Εσπλανάδας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το 
πάρκο που περιλαμβάνει, καθώς και με το Πάρκο Φλοίσβου δημιουργώντας έναν τεράστιο ενιαίο χώρο πρασίνου, αναψυχής και ποικίλλων 
δραστηριοτήτων τουριστικού ενδιαφέροντος και προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων που θα εκτείνεται από το Μικρολίμανο μέχρι το Παλαιό 
Φάληρο.

• Έναρξη του μεγάλου έργου ανάπλασης του Ελληνικού -η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη- με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός 
μητροπολιτικού πάρκου διεθνούς εμβέλειας άνω των 2 εκατ. τ.μ. και την ανάδειξη του παράκτιου μετώπου με ελεύθερη πρόσβαση για όλους

− Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 2 μαρίνων (Αγίου Κοσμά και Ελληνικού), οικιστικές αναπτύξεις, εμπορικό κέντρο, αστικό 
και επιχειρηματικό κέντρο, πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα και καζίνο, 
παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο, ενυδρείο και παραλία, δημιουργώντας έναν νέο μητροπολιτικό πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος πολλών 
διαφορετικών τουριστικών προϊόντων (Ναυτικός, Sun and Beach, Αθλητικός, MICE)  με ισχυρές προοπτικές σύνδεσης τους με το προϊόν City Break 
και επέκτασης της μέσης διάρκειας διαμονής στους προορισμούς «Αθήνα» και «Αθηναϊκή Ριβιέρα»

− Στο πλαίσιο ανάπτυξης της επένδυσης προβλέπεται η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, σε μήκος 3 χλμ. από το τέλος της παραλίας του 
Αλίμου και η εκ νέου ανύψωση της στην περιοχή της μαρίνας του Ελληνικού, αλλά και η επέκταση της γραμμής του τραμ από την Ποσειδώνος στο 
ύψος του Άγιου Κοσμά μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο σταθμό Μετρό Αργυρούπολη

• Αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Γήπεδο Beach Volley, Κλειστό Taekwondo, Κέντρο Ιστιοπλοΐας Ελληνικού) και των παρακείμενων χώρων 
τους (π.χ. στο Φάληρο: Εσπλανάδα, Πλατεία Νερού, Γυάλινο κτίριο) στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που βρίσκονται εντός των δύο βασικών ζωνών 
ανάπλασης (Φαληρικού Όρμου και Ελληνικού)

• Θέσπιση κινήτρων για προώθηση / προσέλκυση / ολοκλήρωση ιδιωτικών επενδύσεων κατά μήκος της παράκτιας ζώνης που αναβαθμίζουν το 
τουριστικό προϊόν της περιοχής (όπως π.χ. εκείνες σε Μαρίνα Αλίμου, Αστέρια Γλυφάδας, Αστέρας Βουλιαγμένης, Ακτή Α’ Βούλας, Ακτή Β’ Βούλας) και 
επαναπροσδιορίζουν τον τουριστικό χαρακτήρα της Αθήνας τοποθετώντας την εκ νέου στον παγκόσμιο χάρτη ως προορισμό πολυτελείας

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 
(συνέχεια)

1.1.2. Βελτίωση του δίπολου λιμάνι-πόλη του Πειραιά 
καθώς και της αστικής κινητικότητας και 
συνδεσιμότητας του νότιου μετώπου της 
Αττικής

• Προώθηση αστικής ανάπλασης της Πειραϊκής με παράλληλη προστασία του Θεμιστόκλειου τείχους

• Αναβάθμιση / βελτίωση / επέκταση θέσεων ελλιμενισμού και βασικών λιμενικών υποδομών στον Πειραιά, ιδίως όσον αφορά στην κρουαζιέρα

• Αστικές αναπλάσεις και συγκοινωνιακές προσαρμογές γύρω από την περιοχή του Λιμένα Πειραιά, συμπεριλαμβανομένης της αναμόρφωσης και 
αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά (αναβάθμιση πρόσοψης κτιρίου, γραφεία, χώροι λιανικού εμπορίου και εστιατόρια) και της ανάπλασης της περιοχής 
πέριξ  του Αγίου Διονυσίου, με σκοπό την αποσυμφόρηση και ανάδειξη του δίπολου Πόλη-Λιμάνι

• Ανάπλαση της Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας – Κερατσινίου/πρώην Λιπάσματα και υλοποίηση Masterplan ανάπλασης της λιμενικής ζώνης 
στον ΟΛΠ, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών στους σταθμούς κρουαζιέρας με καταστήματα χωρίς 
δασμούς (Duty Free Shops), την μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό, τη δημιουργία δικτύου οικολογικών λεωφορείων 
(Ecobuses), την  επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής της Παγόδας σε πρότυπο σταθμό άφιξης 
κρουαζιερόπλοιων, με δημιουργία καταστημάτων, που θα αναδεικνύουν τα ελληνικά προϊόντα, και μονάδων εστίασης όπως εστιατόρια, μπαρ και χώροι 
γευσιγνωσίας. Εναλλακτικά, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα μετατροπής σε Ξενοδοχείο 5*. Προτείνεται η μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 
4* και 5* και της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς και η κατασκευή ξενοδοχείου 5* στο Πόρτο Λεόνε

• Υπογειοποίηση της γραμμής 1 του Μετρό από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και διαπλάτυνση παράλληλων οδικών αξόνων (Μικράς Ασίας και Ο. 
Σκυλίτση) εισόδου/εξόδου προς/από τον Πειραιά

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

• Ολοκλήρωση έργων μετρό στον Πειραιά και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου των σταθμών (Λιμάνι Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο, Μανιάτικα)
βελτιώνοντας το αστικό μικροκλίμα (μείωση αριθμού οχημάτων, περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, φύτευση δέντρων και νησίδων πρασίνου) και  
αναδεικνύοντας το Λιμένα Πειραιά στον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της Αττικής (Γραμμή 1, Προαστιακός, Τραμ, Λεωφορειακές γραμμές, τρόλεϊ)

• Επέκταση του μετρό προς τα Νότια Προάστια, τόσο από την πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης  προς τη Γλυφάδα όσο και από την πλευρά της 
Λεωφόρου Συγγρού ενσωματώνοντας στο δίκτυο σταθερής τροχιάς πολυπληθείς Δήμους, όπως η Καλλιθέα καταλήγοντας στο Δέλτα Φαλήρου και στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

• Πραγματοποίηση έργων άρσης της επικινδυνότητας (μερική κατεδάφιση) στο διατηρητέο κτήριο της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, το οποίο είχε πληγεί από 
το σεισμό του Ιουλίου του 2019, και εμποδίζει την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του τραμ στον Πειραιά (αποκατάσταση των στάσεων από 
βανδαλισμούς)

• Εξέταση προοπτικών περαιτέρω επέκτασης του δικτύου του Τραμ στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πέραμα), βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του και επέκταση του αμαξοστάσιου στο Ελληνικό

• Ανάπτυξη νέων σύγχρονων / έξυπνων στάσεων ΚΤΕΛ στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρα, ιδίως εκείνης που εκτείνεται μετά τη Βάρκιζα και μέχρι το 
Σούνιο

• Προώθηση αστικών αναπλάσεων στους Δήμους του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού, ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των πεζοδρομίων και των 
κρασπέδων σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τη δημιουργία πεζοδρομήσεων, την εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού, την επέκταση των χώρων πρασίνου και 
την αναδιάταξη / δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης αποδίδοντας περισσότερο χώρο στους πεζούς και ρυθμίζοντας με καλύτερο τρόπο τις 
ζώνες στάθμευσης στο παραλιακό μέτωπο και στον αστικό ιστό των παράκτιων δήμων του Σαρωνικού κόλπου, ενισχύοντας την βιώσιμη αστική 
κινητικότητα

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 
(συνέχεια)

1.1.3. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 
της Αθηναϊκής Ριβιέρα για άτομα με αναπηρία 
και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμένα Πειραιώς, σταθμοί χερσαίων μεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών) για εξασφάλιση προσβασιμότητας 
και πλήρους προσπελασιμότητας των ΜΜΜ από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των παραλιών για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, 
διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από 
κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, διάδρομοι και ειδικές ράμπες seatrac για ΑμεΑ σε παραλίες κ.α.

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Αθηναϊκή Ριβιέρα» ως διακριτού αλλά 
συνδεόμενου με την Αθήνα προορισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα» και 
εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα καθώς και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση 
κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την 
αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

• Προβολή της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» ως στοιχείου μοναδικότητας μεταξύ των πρωτευουσών και των μητροπολιτικών κέντρων της Ευρώπης λόγω του 
πλήθους επιλογών καθώς και των ιδιαίτερων, συμπληρωματικού και εμπλουτιστικού χαρακτήρα, εμπειριών που προσφέρει για τον επισκέπτη της 
Αθήνας ανά τουριστικό προϊόν, ορίζοντας το πλαίσιο σύγκρισης της και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα

• Προώθηση και προβολή του πολυπολιτισμικού και κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας –ιδίως στη Γλυφάδα ως το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αθηναϊκής Ριβιέρα, αλλά και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα-, καθώς στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα» διαβιούν αρκετοί ξένοι που 
εργάζονται στην Ελλάδα, σε αυτήν επιλέγουν να διαμείνουν κατά πλειοψηφία όσοι είναι ψηφιακοί νομάδες, ενώ κατά την τελευταία τετραετία το 
ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών επικεντρώνεται κατά συντριπτική πλειοψηφία (80%) σε κατοικίες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο

• Προβολή και προώθηση του στοιχείου εγγύτητας της Αθήνας, και δη της Αθηναϊκής Ριβιέρα λόγω των λιμένων Πειραιά και Λαυρίου, στις Κυκλάδες 
• Δυναμική αξιοποίηση του Athens Film Office για την προώθηση του προορισμού «Αθήνα» ως κινηματογραφικού προορισμού και την ανάπτυξη 

συνεργειών με σχετικούς φορείς 
1.2.2. Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 

Αθηναϊκής Ριβιέρα και εμπλουτισμός του μέσω 
της σύνδεσης κύριων και συμπληρωματικών 
προϊόντων του

• Προώθηση της διασύνδεσης των τουριστικών προϊόντων της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» και των συνεργειών των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της 
ανάπτυξης σύνθετων τουριστικών προϊόντων και νέων επιχειρηματικών ιδεών που αξιοποιούν τις επιλογές του παράκτιου μετώπου της Αττικής στον 
Σαρωνικό και τα εδραιωμένα τουριστικά προϊόντα του προορισμού «Αθήνα»

• Προβολή σημαντικών επενδυτικών έργων αναβάθμισης και ανάπλασης όπως Μαρίνας Αλίμου, Αστέρια Γλυφάδας, Ακτή Α’ κα Β’ Βούλας, Αστέρας 
Βουλιαγμένης που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν του παραλιακού μετώπου της Αττικής στον Σαρωνικό, αλλά και της Αθήνας σαν προορισμό

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών 

• Ενσωμάτωση μίας ολόκληρης θεματικής προορισμών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που προσφέρει η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» στην ενιαία τουριστική 
κάρτα (city pass) της Αθήνας, με εστίαση στα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα που υποστηρίζει ο προορισμός, «δένοντάς» τα μαζί με 
εδραιωμένους επισκέψιμους προορισμούς της Αθήνας (π.χ. city pass 6 + 2 ή 2: πρόσβαση σε 6 εδραιωμένους επισκέψιμους χώρους και αξιοθέατα της 
Αθήνας αλλά ταυτόχρονα θα δίνει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων και αξιοθέατων μεταξύ των οποίων θα 
περιλαμβάνονται και εκείνες που εντοπίζονται στο νότιο παραλιακό μέτωπο) 

• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους αναψυχής και υποδοχής κοινού
• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
• Αναβάθμιση των δομών υγείας και αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ιατρικού προσωπικού
• Ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών υποδομών υψηλής κατηγοριοποίησης και υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών -ιδίως στη ζώνη μετά τη Βάρκιζα-

καθώς και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών που βρίσκονται στη ζώνη μεταξύ Ελληνικού και Βούλας/Βουλιαγμένης, οι οποίες είναι αρκετές 
αλλά με χαμηλού επιπέδου επιλογές διαμονής.

• Αναβάθμιση στις μαρίνες και ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών, προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες (γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, 
εγκαταστάσεις για τα πληρώματα υπηρεσιών κ.α.), υπηρεσιών ασφαλείας, υπηρεσιών VIP, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής, υπηρεσίες 
επιχειρηματικού κέντρου σε επιχειρήσεις ναύλωσης κ.α.

• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 
σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση

• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

1.2.4. Παροχή πιστοποιημένων προϊόντων kai 
υπηρεσιών

• Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και πιστοποίησης ποιότητας (διεθνούς εμβέλειας, 
εθνικής, περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης)

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος 
(συνέχεια)

1.2.5. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Προώθηση συνεργασιών μεταξύ των Δήμων που απαρτίζουν την «Αθηναϊκή Ριβιέρα» για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και συμπληρωματικών 
δράσεων με στόχο την ανάδειξη μίας ενιαίας ταυτότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής τους (π.χ. μέσω επενδύσεων 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης)

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
όπως ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες), της ιδιαίτερης ταυτότητας της Αθηναϊκής Ριβιέρα και της σύνδεσης της με τον 
προορισμό «Αθήνα»

• Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί 
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής 
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες 
και επιχειρήσεις

• Ενσωμάτωση της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» και των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων της στην ενιαία διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον 
προορισμό «Αθήνα» 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 (π.χ. τύπος τουριστικού 
προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη. Ενδεικτικά, θα συγκεντρώνει πληροφορίες
όπως:

− Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού 
πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές
πληροφορίες πρώτης ανάγκης)

− Δεδομένα για την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.)

− Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 

− Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και 
άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, προγνώσεις καιρού και διαθέσιμες επιλογές δραστηριοτήτων για τους τουρίστες, κτλ.)

• Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα 
(πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας

• Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (λιμένες,  μαρίνες), σε παραλίες και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της 
Αθηναϊκής Ριβιέρα 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.

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

• Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και ψηφιακών εργαλείων «έξυπνων εφαρμογών» στις 
λειτουργικές δραστηριότητές τους, τη βελτίωση της οργάνωσής τους και την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών που άπτονται της οικονομικής 
αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και της εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
περιβαλλοντικής αειφορίας, καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)

• Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση σε αγορές και τμήματα πελατείας, πρόβλεψη της ζήτησης για την κάλυψη 
των αναγκών των τουριστών, για ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης και προβολής και για βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας 
επιχείρησης

• Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του καταναλωτή 
αλλά και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στην πόλη

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 

(συνέχεια)        

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση)

− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με «έξυπνα» 
φωτιστικά σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα 
ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά μέσα και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που 
είναι απαραίτητες για να μπορέσει να αποδώσει η ηλεκτροκίνηση) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά 
και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογώνν

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi στο παραλιακό μέτωπο και στο εμπορικό κέντρο των δήμων του παράκτιου μετώπου της 
Αττικής στον Σαρωνικό με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Athens Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη της Αθηναϊκής 
Ριβιέρα

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση)
− Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και 

από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2019):
1. «Συστήματα Πληροφόρησης τελικού χρήστη (π.χ. εκτενής πληροφόρηση και οδηγίες διαδρομών μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών

μηνυμάτων (VMS), ραδιοφωνική πληροφόρηση εντός οχήματος (RDS-TMC, TPEG, IP RADIO, κ.ά.), εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά, ψηφιακοί
χάρτες οδικών δικτύων, πληροφόρηση ΜΜΜ-έξυπνες στάσεις, θέσεις στάθμευσης-μετεπιβίβασης (park & ride, ασφαλείς χώροι στάθμευσης 
για φορτηγά, κ.ά.), πληροφόρηση για χρονοαποστάσεις και αναμενόμενες καθυστερήσεις, μετεωρολογικές πληροφορίες προσαρμοσμένες για 
οδικά δίκτυα, κέντρα συλλογής-επεξεργασίας- ανταλλαγής κυκλοφοριακών δεδομένων (ΝΑΡ), διατροπικά κέντρα κόμβων πληροφόρησης και 
επικοινωνιών, εφοδιαστική αλυσίδα με κέντρα ανταλλαγής δεδομένων φορτίου, κ.α.)

2. Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης (π.χ. αυτοματοποιημένη εφαρμογή κυκλοφοριακών σεναρίων,  διαχείριση οδικών συμβάντων & έκτακτων 
περιστατικών, προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές, διαχείριση λωρίδων κυκλοφορίας/ αλλαγής λωρίδας, διαχείριση/ παροχή 
προτεραιότητας σε ΜΜΜ, διαχείριση θέσεων στάθμευσης, εργασιών κατασκευής/ συντήρησης οδού, εμπορευμάτων/ στόλου οχημάτων κ.α.)

3. Έξυπνα Συστήματα Τεχνολογίας & Καινοτομίας (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικών διοδίων – χρέωσης χρηστών, ηλεκτρονικό «έξυπνο» εισιτήριο, 
υπηρεσίες κράτησης θέσης στάθμευσης, ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ (ορίου ταχύτητας κόκκινου σηματοδότη, κ.ά.), 
συνεργατικά συστήματα (C-ITS) (V2V, V2I, I2I που επιτρέπουν τη λειτουργία συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων), πρότυπα μετάδοσης 
πληροφοριών (DATEX Ι, ΙΙ, RDSTMC, TPEG), πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών οδικών και διατροπικών μεταφορών, κ.α.)»

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος

• Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποχέτευσης και οδοποιίας στην Αθηναίκή Ριβιέρα (π.χ. στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης)
• Προώθηση σχεδίων ανάπλασης, αναβάθμισης και ανάδειξης αναξιοποίητων ελεύθερων χώρων των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού κόλπου
• Υπογειοποίηση καλωδίων στην παράκτια αστική ζώνη
• Προώθηση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης, ενίσχυσης της καθαριότητας και βελτίωσης συλλογής απορριμάτων δημόσιων δρόμων και πεζοδρομίων, 

παραλιών (ιδίως των ελέυθερων) και παράκτιων ζωνών των Δήμων του προορισμού
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και επένδυση σε οπτικές ίνες στο κέντρο της Αθήνας, στους Δήμους του 

παράκτιου μετώπου της Αττικής

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία            
(συνέχεια)

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Ενεργειακή βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της πόλης

• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των παράκτιων δήμων της Αττικής στον Σαρωνικό

1.4.3. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών • Επέκταση μετρό στα νότια προάστια (προς Γλυφάδα και προς Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) αλλά και η επέκταση της γραμμής του τραμ 
από την Ποσειδώνος στο ύψος του Άγιου Κοσμά μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο σταθμό Μετρό Αργυρούπολη

• Ανάπτυξη ενιαίου ποδηλατόδρομου στην περιοχή που εκτείνεται απο το Μικρολίμανο μέχρι τη Βουλιαγμένη, χωρίς οι ποδηλάτες να χρειάζεται να 
βγουν στο οδόστρωμα και σε διακριτή ζώνη σε σχέση με τους πεζούς

• Προώθηση μετατροπής του στόλου οχημάτων των Δήμων του παράκτιου μετώπου της Αττικής σε ηλεκτροκινούμενο, με εφαρμογή σε υπηρεσιακά 
οχήματα και στη δημοτική συγκοινωνία, η οποία χρήζει επανασχεδιασμού, αξιοποίησης και προβολής σε αρκετούς Δήμους

1.4.4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Επεμβάσεις για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του τοπίου, ιδίως στην αναξιοποιήτη περιοχή μεταξύ Αγίας Μαρίνας (μετά τη Βάρκιζα) και Σουνίου 
(καθαρισμός, εμπλουτισμός, καλοπισμός κ.α.)

• Ανάβάθμιση, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών πόρων της Αθηναϊκής Ριβιέρα (π.χ. Ρέμα Πικροδάφνης, ζώνη αιγιαλού, μικροί παράκτιοι βιότοποι κ.α.)
Ενίσχυση δεξιοτήτων &

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.1. Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και 
δικτύωσης των επιχειρήσεων του τομέα 
τουρισμού

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρα μεταξύ τους αλλά και με τις επιχειρήσεις που «δουλεύουν» τον προορισμό «Αθήνα» σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του τουριστικού 
τομέα

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

• Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος
• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος

• Σύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων της Αθηναϊκής Ριβιέρα με στοχευμένα προγράμματα  κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
στον τουριστικό τομέα

• Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τη γνώση ξένων 
γλωσσών αλλά και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων της Αθηναϊκής Ριβιέρα

• Προώθηση πιστοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (π.χ. συνοδοί υπαίθριων / θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
επαγγελματίες της φιλοξενίας και της εστίασης, επαγγελματίες στις ξενοδοχειακές/ακτοπλοϊκές κρατήσεις κτλ.)

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αντίστοιχου βεληνεκούς 
• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους 

θερινούς μήνες
1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της

επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

• Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούν την διασύνδεση των τουριστικών προϊόντων που υποστηρίζει η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και ευρύτερα 
η «Αθήνα», με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών για τους τουρίστες της περιοχής (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν 
εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους
• Συμβουλευτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών 

και καινοτομιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και 
προβολής κ.α.

• Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρα και συνδεσιμότητας με την Αθήνα

• Ενίσχυση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς, περαιτέρω αξιοποίηση και επικαιροποίηση της τηλεματικής με φιλικότερη για τον χρήστη 
εφαρμογές και χρήσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη, προώθηση διασυνδεσιμότητας μεταξύ διατροπικών μέσων μεταφοράς

• Ανανέωση στόλου μέσων μαζικής μεταφοράς με σύγχρονα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα

• Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας της επέκτασης της γραμμής του τραμ στον Πειραιά

• Επέκταση μέσων σταθερής τροχιάς στα νότια προάστια και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του τραμ

2.1.2. Ανάπτυξη νέων και βελτίωση, αναβάθμιση και 
αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών  
υποδομών καθώς και υποστηρικτικών 
υποδομών του Sun & Beach

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

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

• Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη εμβληματικών επενδύσεων κτιριακών projects που 
αναβαθμίζουν το παράκτιο μέτωπο, κατ’ επέκταση και το τουριστικό προϊόν που αυτό προσφέρει, ενώ την ίδια στιγμή συνεισφέρουν πολλαπλά στην 
βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του (π.χ. “The Wave” συγκρότημα κατοικιών στο Γκολφ της Γλυφάδας, “The Elysium” τουριστικό 
συγκρότημα σουιτών στο Καβούρι, “The Sea Through Effect” συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα, ανάπτυξη κτιριακού συγκροτήματος γραφείων, 
εμπορικών καταστημάτων, πολυτελών διαμερισμάτων και τουριστικών κατοικιών στην περιοχή Μπάτης στο Π. Φάληρο από την εταιρεία G4 BZPW)

• Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην υλοποίηση επενδύσεων σε υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές κατά μήκος των νότιων ακτών της Αττικής και 
αναβάθμιση ελεύθερων παραλιών που ανήκουν στους παράκτιους Δήμους της Αθηναϊκής Ριβιέρα με τη δημιουργία βασικών υποδομών όπως
αποδυτήρια, τουαλέτες, ντουζιέρες, στέγαστρα / σκίαστρα, ναυαγοσώστες και την ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών π.χ. οργανωμένοι υπαίθριοι 
χώροι στάθμευσης

• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο

• Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους 
επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού

2.1.3. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
της Αθηναϊκής Ριβιέρα για άτομα με αναπηρία 
και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση υποδομών και μέσων μεταφορών (Λιμένας Πειραιώς, σταθμοί χερσαίων μεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών) για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας των ΜΜΜ από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και της προσβασιμότητάς τους στο 
νότιο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των παραλιών για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, 
διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από 
κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, διάδρομοι και ειδικές ράμπες seatrac για ΑμεΑ σε παραλίες κ.α.



23

Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Αναβάθμιση, προώθηση και ανάδειξη του 
προϊόντος S&B της Αθηναϊκής Ριβιέρα

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του νότιου παράκτιου μετώπου ασφαλών προορισμών της Αττικής με έμφαση στις περισσότερες από 10 
βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες και στις θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) που εκτείνονται από τον Πειραιά μέχρι τη 
Λαυρεωτική μέσω του DMO της Περιφέρειας 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 Αθήνα

• Προβολή των mega projects ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρα (Μικρολίμανο, Φαληρικός Όρμος, Ελληνικό) και της ενιαίας ζώνης προσέλκυσης 
τουριστικών επενδύσεων και τουριστικού ενδιαφέροντος που δημιουργούν από τον Πειραιά μέχρι τη Γλυφάδα και τη Βουλιαγμένη (στο Ελληνικό 
προβλέπεται η ανάπτυξη νέας παραλίας μήκους 1 χλμ. και πλάτους περίπου 50 μέτρων καθώς και επισκέψιμου ενυδρείου)

• Προβολή της αναβάθμισης του ξενοδοχειακού προϊόντος που συντελείται στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας μέσα από την προώθηση 
σχεδιαζόμενων ή υπό υλοποίηση επενδύσεων σε ξενοδοχειακές υποδομές όπως Αστέρας Βουλιαγμένης, Αστέρια Γλυφάδας, Ever Eden Beach Resort 
στην Ανάβυσσο που αναβαθμίζουν το προϊόν Sun & Beach της Αθήνας και την επανατοποθετούν στον παγκόσμιο χάρτη ως προορισμό υψηλότατης 
ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών

• Εξορθολογισμός του σχήματος εκμετάλλευσης και προώθηση της ήπιας αξιοποίησης των ακτών και των παραλιών της Αττικής με στόχο την παροχή
υπηρεσιών και εμπειριών υψηλής ποιότητας βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, θεραπεύοντας τις ανορθογραφίες από αυθαίρετες δομήσεις και ευκαιριακές εκμεταλλεύσεις που συντείνουν 
στην απαξίωση και πλήττουν την εικόνα των παραλιακών μετώπων της Αττικής - Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε οργανωμένες παραλίες 
της Αττικής με απόκτηση νέου εξοπλισμού, ανακαίνιση / εκσυγχρονισμό βοηθητικών χώρων, αναψυκτήριων και εστίασης, ενίσχυση σε συστήματα 
οργάνωσης των χώρων στάθμευσης και διαχείρισης σε ξαπλώστρες, επέκτασης των χώρων πρασίνου και των χώρων διημέρευσης, ανάπτυξης 
παιδότοπων κτλ.

2.2.2. Σύνδεση του Sun & Beach με άλλα τουριστικά 
προϊόντα

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

2.2.3. Στόχευση σε εξειδικευμένες και 
διαφοροποιημένες αγορές υψηλότερης 
δαπάνης

• Προώθηση και προβολή του προϊόντος Sun & Beach τόσο ως προς τις δυναμικές ηλικιακές ομάδες (20-55 ετών) και τις οικογένειες λόγω του πλήθους 
δραστηριοτήτων (θαλάσσιων, γαστρονομικών, διασκέδασης και αναψυχής) και του ασφαλούς περιβάλλοντος που προσφέρει, όσο και σε σχέση με τις 
ανάγκες Silver Economy, δεδομένης της πλήρους επάρκειας της Αττικής σε υποδομές υγείας, σε γαστρονομικές επιλογές υγιεινής διατροφής, σε 
πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο, του ανεπτυγμένου δικτύου μεταφορών που διαθέτει, της εγγύτητας των προορισμών του παράκτιου μετώπου –από 
οποιαδήποτε πλευρά της Αττικής- στον αστικό ιστό και του εξαιρετικού Αττικού κλίματος

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• 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- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, 
αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία 
ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η 
δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας 

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας S&B

2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RDIF, QR codes)

• Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών POS στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (3)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραλιών 

• Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του υψηλότερου αριθμού επισκεπτών στο νότιο παραλιακό 
μέτωπο της Αθήνας

• Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, 
περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.)

• Δημιουργία / προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αυξανόμενη δυναμική και επισκεψιμότητα του 
παραλιακού μετώπου

• Συντήρηση και προστασία του παράκτιου μετώπου και υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης του αστικού χώρου που το 
περιβάλλει, με ιδιαίτερη έμφαση στη  διαχείριση λυμάτων, αποβλήτων, υδάτινων πόρων και ενέργειας

• Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να
πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών

2.4.2. Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας • Ανάπτυξη παραλιακού ποδηλατόδρομου που θα συνδέει της παραλίες του νότιου παράκτιου μετώπου

• Προμήθεια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων των παραλιακών Δήμων της Νότιας Αττικής όσον αφορά τις ανάγκες (καθαριότητα, επίβλεψη) που 
συνδέονται με το παράκτιο μέτωπο ευθύνης τους

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Προώθηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας και 
διασφάλισης ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στις περιοχές ενδιαφέροντος

• Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα του νότιου παράκτιου μετώπου

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των οργανωμένων παραλιών του νότιου παραλιακού μετώπου 

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και εκπαιδευτών 
που απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

• Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην παράκτια της Αττικής και την περιοχή των νησιών του Αργοσαρωνικού

• Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις για αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και υιοθέτησης ψηφιακής τεχνολογίας
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών & υπηρεσιών
και ενίσχυση διασύνδεσής τους

• Εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Αλίμου με έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της δραστηριότητας απόθεσης / συντήρησης 
σκαφών, αναμόρφωσης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, μέσω της δόμησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος 
χώρου υψηλής αισθητικής που θα περιλαμβάνει ζώνες πρασίνου και περιπάτου, χώρους εστίασης, καταστήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 
γραφεία, παιδότοπο, χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων κτλ., δημιουργώντας ένα συνεχές στην περιπατητική ζώνη Μικρολίμανου-Παλαιού Φαλήρου

• Αναμόρφωση της Μαρίνας Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του Ελληνικού και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τους (ανάπτυξη ξενοδοχείου, υποδομές υποδοχής και αναψυχής επισκεπτών, υπηρεσίες ασφαλείας στις μαρίνες, υπηρεσίες VIP και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής κ.α.)

• Αναβάθμιση της Μαρίνας Βουλιαγμένης (βελτιώσεις στη λιμενική και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, ανάπτυξη εγκαταστάσεων λειτουργικής 
εξυπηρέτησης, έργα προστασίας και αποκατάστασης φυσικού τοπίου και επέκτασης πρασίνου κ.α.)

• Αξιοποίηση της μαρίνας Τζιτζιφιών στην Καλλιθέα και αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου της, στο πλαίσιο ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος 
Ναυτικού Τουρισμού και σύνδεση με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα». Πρόσθετες εξειδικευμένες δράσεις:
• Ανάπτυξη δικτύου μαρίνων στα νότια παράλια της Αθήνας και σχετικών συνεργειών όπως η προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα 

σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις στα τέλη ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες του δικτύου, καθώς και προώθησης συνεργειών με τοπικούς 
προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του παραλιακού μετώπου με έμφαση στο Ναυτικό Τουρισμό και του δικτύου μαρίνων που διαθέτει (σύγχρονες 
Μαρίνες Φλοίβου και Ζέας, αναβάθμιση Μαρίνων Αλίμου και Βουλιαγμένης, στρατηγική θέση Μαρίνας Λαυρίου ως προς τα νησιά των Κυκλάδων, 
Μαρίνα Γλυφάδας, Μαρίνα Τζιτζιφιών, Μαρίνα Φαλήρου στο ΣΕΦ, ανάπτυξη Μαρίνων Ελληνικού και Αγίου Κοσμά στο πλαίσιο του mega project του 
Ελληνικού) ως προς τα σκάφη αναψυχής αλλά και ως πόλος έλξης επισκεπτών, καθώς περιλαμβάνουν χώρους περιπάτου, εστίασης και αναψυχής

3.2.2. Εμπλουτισμός του προϊόντος Ναυτικού 
τουρισμού

• Προβολή και σύνδεση του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιστορικού, γαστρονομικού πλούτου της Αθηναϊκής Ριβιέρα με το προϊον του 
Ναυτικού Τουρισμού (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και επισκέπτες κρουαζιέρας) πριν την άφιξή τους μέσω σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε 
φορητές συσκευές και υπολογιστές μέσω διαδικτύου

• Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ διαχειριστικών αρχών μαρίνων και δομών πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά σε μαρίνες 
(ενδεικτικά: Μαρίνα Ζέας: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Μαρίνα Φλοίσβου: Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευγενίδειο Ίδρυμα / 
Πλανητάριο, Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Αβέρωφ, Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα Α/Τ Βέλος, Μουσείο Αεροπορίας, Αθηναϊκή Τριήρης, 
Μουσείο Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Ενσωμάτωση του δικτύου μαρίνων της Αθηναϊκής Ριβιέρα στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη Ναυτικού Τουρισμού –
αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές και διαθεσιμότητα των θέσεων 
ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, σημεία ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων θέσεων, σύγκρισης 
χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής υποχρεώσεων/τελών κτλ.) στους τουριστικούς λιμένες

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ναυτικού 
Τουρισμού

• Στήριξη του δικτύου μαρίνων της Νότιας Αττικής για την απόκτηση συστημάτων ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των τουριστικών 
λιμένων της Αθηναϊκής Ριβιέρα και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της αύξησης του Ναυτικού Τουρισμού (ιδιαίτερα υπό τη 
συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου)

• Στήριξη του δικτύου μαρίνων της Νότιας Αττικής για την απόκτηση ηλεκτροκινούμενο οχημάτων 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωση

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα». 

3.5.2. Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας 
στο ναυτικό τουρισμό σκαφών αναψυχής

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα». 

3.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του ναυτικού 
τουρισμού

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα». 

Ναυτικός Τουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση/επέκταση/ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών για την Κρουαζιέρα

• Ενίσχυση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε Πειραιά και Λαύριο ως προς τις ανάγκες της κρουαζιέρας (θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες 
ασφαλείας, διαχείρισης επιβατών, χώροι υποδοχής, χώροι αποθήκευσης αποσκευών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος, υποδομές επιβίβασης/αποβίβασης, Wi-Fi) με το Λαύριο να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ολιγοήμερες κρουαζιέρες και να αποτελεί 
την ανατολική πύλη εισόδου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με σημείο αναφοράς το Σούνιο

• Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)

• Βελτίωση της συνδεσιμότητάς των δύο λιμένων με το αεροδρόμιο 
• Αναβάθμιση των υποδομών ημερήσιας κρουαζιέρας στα νησιά του Αργοσαρωνικού που ξεκινούν από το Φαληρικό Όρμο

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση, ανάδειξη και αναβάθμιση 
προϊόντος και υπηρεσιών μέσα από τον 
εμπλουτισμό και την ποιοτική βελτίωση της 
πρότασης αξίας για τους επιβάτες και τα 
πληρώματα 

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα»

4.5.2. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης «Αθήνα»

Ναυτικός Τουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Βελτίωση και ανάδειξη βασικών σημείων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

• Ανάπλαση της Πειραϊκής και ανάδειξη / ενοποίηση του Θεμιστόκλειου τείχους

• Αναμόρφωση του Πύργου Πειραιά και ανάπτυξη Πολυχώρου Πολιτιστικών λειτουργιών για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουριστικού και ναυτιλιακού 
προϊόντος, που χαρακτηρίζει την πόλη και το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά

• Ενοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τον Φαληρικό Όρμο μέσω των έργων ανάπλασης του τελευταίου
5.1.2. Αξιοποίηση υποδομών για πολιτιστικά 

δρώμενα
• Αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου που ορίζεται ως «Ζώνη Πολιτισμού και Συνεδρίων» και περιλαμβάνει το Κλειστό 

Γυμναστήριο Taekwondo (με κατεύθυνση την αξιοποίηση του για συνέδρια), την Πλατεία Νερού ως καθιερωμένο συναυλιακό χώρο, την Εσπλανάδα 
που ενοποιεί το αστικό τοπίο και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την παραλία, και το Γυάλινο, γραμμικό και διώροφο, Κτίριο

• Αξιοποίηση του γηπέδου Beach Volley καθώς και αναμόρφωση εξωτερικών χώρων στην παραλία για συναυλίες και άλλες συναφείς πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος 

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη σημείων και 
δραστηριοτήτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

• Προώθηση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (μετα-βιομηχανική περιοχή του Λαυρίου, Ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο, 
Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στο Π. Φάληρο με 2 επισκέψιμα πλωτά μουσεία και την Αθηναϊκή Τριήρη, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, Πλανητάριο στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Μουσείο Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη, Μουσείο Αεροπορίας, Δημοτική Πινακοθήκη 
Πειραιά, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Πειραιά, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Μουσείο ναυτικής Παράδοσης Πειραιά κ.α.)

• Προώθηση σχεδίων σύνδεσης επισκέψιμων σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα με δραστηριότητες City Break, γαστρονομίας, 
Sun & Beach και Ναυτικού Τουρισμού στο νότιο παράκτιο μέτωπο

• Ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής του Πειραιά και του Φαληρικού Όρμου ως επίνειο της Αθήνας (στρατιωτικός και εμπορικός λιμένας)
5.2.2. Προσέλκυση πολιτιστικών δρώμενων • Υλοποίηση Πολιτιστικών Φεστιβάλ και συναυλιών στο παράκτιο μέτωπο της Νότιας Αττικής (π.χ. Μεσογειακό Φεστιβάλ Βάρκιζας)

5.2.3. Προσέλκυση κινηματογραφικών και
τηλεοπτικών παραγωγών

• Προώθηση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτό μέρος του προορισμού «Αθήνα» για κινηματογραφικές παραγωγές και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ 
σχετικών φορέων (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και των τοπικών αρχών για την 
προσέλκυση ξένων παραγωγών

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

• Ενσωμάτωση των σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη 
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού του προορισμού «Αθήνα» -αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Αθήνα»- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά 
μνημεία και τις σχετικές εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των 
κρατήσεων εισιτηρίων

• Βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και 
σύμμειξης φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη 
κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω φορητών συσκευών
5.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους
• Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Αττικής και προμήθεια και

εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

• Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών – σημειώνεται ότι η 
εφαρμογή «etickets.tap.gr» παραμένει με τον αρχικό σχεδιασμό και καλύπτει περιορισμένους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Κνωσσό, Μεσσήνη)

• Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (2)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

5.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, με τρόπο που συμβάλλει στην αειφορική 
διαχείριση αυτών των πόρων και στην ανάδειξη μίας ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής των Νοτίων προαστίων που συνδέεται με 
εκείνη των Αθηνών

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων (αρχαιολογική ανασκαφή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ανάδειξη 
της Νεκρόπολης του Φαλήρου και των «δεσμωτών του Φαλήρου»)

• Εργασίες ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την κατασκευή του μετρό στον Πειραιά

• Αξιοποίηση του έργου του Ελληνικού για την ανάδειξη του συνεχές του παράκτιου μετώπου και στην αρχαιότητα (εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι 
δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας, στην αρχαιότητα είχαν αναπτυχθεί με την ίδια ακριβώς ακολουθία οι  δήμοι 
του Φαλήρου, του Αλιμούντος, του Ευωνύμου και της Αιξωνής)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος

5.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των 
πολιτιστικών πόρων

• 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 του Πολιτιστικού Τουρισμού

5.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου



29

Σχέδιο Δράσης | City Break (1)
City Break

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αξιοποίηση και ανάδειξη κτιριακού 
αποθέματος των δήμων του νότιου παράκτιου 
μετώπου της Αθήνας

• Παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση νεοκλασικών κτιρίων στην νότια παραλιακή ζώνη της Αθήνας συμπεριλαμβανομένου του Πειραιά (ο οποίος 
διαθέτει πλούσιο κτιριακό απόθεμα τέτοιου είδους) την ανακαίνισή τους και τη μετατροπή τους σε κτίρια άμεσης ή έμμεσης τουριστικής χρήσης 
(boutique ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώροι πολιτισμού κ.ο.κ.)

• Προστασία, ανακαίνιση και ανάδειξη πλούσιου κτιριακού αποθέματος νεοκλασικού χαρακτήρα που εντοπίζεται στους παραλιακούς Δήμους και κυρίως 
σε Πειραιά, Παλαιό Φάληρο (π.χ. η σχεδόν υπό κατάρρευση νεοκλασική έπαυλη Βαρβαρέσου στον Φλοίσβο, το ιστορικό κυλινδρικό κτίριο Φλοίσβου το 
οποίο χρήζει αναβάθμισης και ανακαίνισης), Άλιμο και Γλυφάδα - καλό παράδειγμα προστασίας και ανάδειξης / επανάχρησης νεοκλασικού κτιρίου 
αποτελεί το Μουσείο Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη στο Παλαιό Φάληρο

6.1.2. Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος στους 
Δήμους του νότιου παράκτιου μετώπου

• Προώθηση αστικών αναπλάσεων στους Δήμους του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού, ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των πεζοδρομίων και των 
κρασπέδων σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τη δημιουργία πεζοδρομήσεων, την εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού, την επέκταση των χώρων πρασίνου και 
την αναδιάταξη / δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης αποδίδοντας περισσότερο χώρο στους πεζούς και ρυθμίζοντας με καλύτερο τρόπο τις 
ζώνες στάθμευσης στο παραλιακό μέτωπο και στον αστικό ιστό των παράκτιων δήμων του Σαρωνικού κόλπου, ενισχύοντας την βιώσιμη αστική 
κινητικότητα και την εμπορική δραστηριότητα με πρόσφατο εξαιρετικό παράδειγμα την ανάπλαση της οδού Γρ. Λαμπράκη στο Κέντρο της Γλυφάδας

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του City Break και 
ανάπτυξη δια-προϊντικών δραστηριοτήτων

• Προώθηση και προβολή του πλήθους επιλογών City Break που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε όλο το μήκος της, με επίκεντρο τη Γλυφάδα και τον 
Πειραιά, ως τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της νότιας παράκτιας ζώνης που συνδυάζουν ποιοτικές επιλογές σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και 
γαστρονομίας, αλλά και άλλους πόλους της Αθηναϊκής Ριβιέρα που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες και επιλογές για τον επισκέπτη (ιδίως στη ζώνη 
Φαληρικού Όρμου μέχρι Μαρίνα Αλίμου, Βούλα, Βουλιαγμένη, Καβούρι, Βάρκιζα)

• Δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση νέων υπηρεσιών και υποδομών πληροφόρησης, αναψυχής, πολιτισμού και τουρισμού που θα ενισχύσουν την 
ελκυστικότητα της περιοχής και την σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό 

• Ενσωμάτωση μίας ολόκληρης θεματικής προορισμών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που προσφέρει η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» στην ενιαία τουριστική 
ψηφιακή / φυσική και διαδικτυακά αποκτώμενη κάρτα (city pass) της Αθήνας, με εστίαση στα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα που υποστηρίζει ο 
προορισμός, «δένοντάς» τα μαζί με εδραιωμένους επισκέψιμους προορισμούς της Αθήνας (π.χ. city pass  6 + 2 ή 2: πρόσβαση σε 6 εδραιωμένους 
επισκέψιμους χώρους και αξιοθέατα της Αθήνας αλλά ταυτόχρονα θα δίνει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων και 
αξιοθέατων μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται και εκείνες που εντοπίζονται στο νότιο παραλιακό μέτωπο). Η ενιαία τουριστική κάρτα θα παρέχει 
πληροφορίες και εκπτώσεις σε διάφορες υπηρεσίες και αξιοθέατα, συνδυάζοντας δραστηριότητες City Break με εμπειρίες Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού, Γαστρονομικού Τουρισμού, Τουρισμού Ευεξίας ακόμη και με υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, περιπέτειας και ήπιας άθλησης 

6.2.2. Ανάπτυξη ενός περιεκτικού χρονολογίου 
εκδηλώσεων

• Ανάπτυξη από τους Δήμους του νότιου παράκτιου μετώπου της Αθήνας ενός περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων, σε συμβατότητα με εκείνο που θα 
αναπτυχθεί από τον προορισμό «Αθήνα», και  το οποίο θα περιλαμβάνει δρώμενα, κάποια επαναλαμβανόμενα σε ετήσια βάση

6.2.3. Προσέλκυση αγορών • Συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων με tour operators και OTAs για τη δημιουργία οικονομικών πακέτων City Break στις off-peak περιόδου στην 
Αθηναϊκή Ριβιέρα και την στόχευση συγκεκριμένων αγορών

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του City Break

• Ενσωμάτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτού προορισμού στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη City Break –αναπτυγμένη σε 
πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η οποία θα περιλαμβάνει σχετικό διαδικτυακό χάρτη και θα αποτελεί 
μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα» με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα τουριστικά 
προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών 
κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

6.3.2. Χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων στα 
πλαίσια της εμπειρίας / δραστηριοτήτων των 
επισκεπτών

• Ενσωμάτωση επιχειρήσεων και σημείων ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα στη ψηφιακή / φυσική και διαδικτυακά αποκτώμενη τουριστική κάρτα 
ορισμένης χρονικής διάρκειας με την οποία εξασφαλίζεται είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, ειδικές εκπτώσεις και 
δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

• Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wi-Fi στον αστικό ιστό 
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Σχέδιο Δράσης | City Break (2)
City Break

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

6.4.1. Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης • Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το City Break (ιδίως εστίαση, πολιτισμός, 
μεταφορές και φιλοξενία) για την απόκτηση αυτών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Παροχή ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής & προώθησης ή / και στην τουριστική κάρτα

6.5.2. Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών • Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε τομείς που σχετίζονται με το City Break (ιδίως εστίαση, 
πολιτισμός, μεταφορές και φιλοξενία)
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Σχέδιο Δράσης | MICE
MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Αξιοποίηση χώρων και δημιουργία υποδομών 
για τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων

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

• Ανάπτυξη πολυδύναμου Κέντρου Πολλαπλών Λειτουργιών και Εκδηλώσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ελληνικού

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

7.2.1. Συντονισμένη προβολή και επαγγελματική 
διαχείριση της διαδικασίας υποβολής
προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις

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

• Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες του τουρισμού 
(π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση συνεδρίων, εκδηλώσεων και λοιπών διοργανώσεων στην 
Αθηναϊκή Ριβιέρα

• Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού  μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (CVB, PCOs), των τοπικών Δήμων του νότιου παράκτιου 
μετώπου καθώς και με φορείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων 

7.2.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
προορισμού στο MICE

• Προώθηση διασύνδεσης του προϊόντος MICE και των συμπληρωματικών προς αυτό δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ριβιέρα με την ήδη εδραιωμένη 
παρουσία του προορισμού «Αθήνα» στο προϊόν μέσω του συνεδριακού γραφείου των Αθηνών ( (This is Athens – Visitors and Convention Bureau), 
καθώς οι υφιστάμενες δυνατότητες της Αθηναϊκής Ριβιέρα δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε ενώ πιθανή ανάπτυξη Μητροπολιτικού Συνεδριακού 
Κέντρου στο Φάληρο θα επανακαθορίσει το προφίλ της Αθήνας στο προϊόν MICE σε διεθνές επίπεδο 

• Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα ωφελούν την τοπική οικονομία και κοινωνία περιλαμβάνοντας δραστηριότητες Sun & Beach, ναυταθλητικών 
δραστηριοτήτων και Ναυτικού Τουρισμού σκαφών αναψυχής, City Break, Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, γαστρονομίας και παροχή σχετικών 
πληροφοριών τόσο σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών διάχυσης της πληροφορίας

Ψηφιακή αναβάθμιση &      
μετασχηματισμός

7.3.1. Προώθηση ψηφιακών εργαλείων για την 
προώθηση/προβολή του προορισμού και την 
υλοποίηση συνεδρίων

• Δημιουργία εξειδικευμένου multimedia υλικού για την προβολή & προώθηση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως προορισμού για διοργάνωση εξειδικευμένης 
μορφής MICE εκδηλώσεων μεσαίας δυναμικότητας

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους

• Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού και αξιοποίηση cloud τεχνολογιών για εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός 
συνεδρίου

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων 
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών 
υποδομών

• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας, περιβαλλοντικά φιλικής διαχείρισης και αειφορίας των συνεδριακών χώρων και των επιχειρήσεων του κλάδου 
και υποστήριξη τους για την απόκτηση αυτών

• Χρήση μέσων μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος

• Προώθηση B2B πωλήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας με στήριξη συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities
Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1. Αναβάθμιση υποδομών τουρισμού υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης

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

8.1.2. Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων

• Αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων: Γήπεδο Beach Volley (Πολιτιστικός / Sports & Activities), Κλειστό Taekwondo (Sports & Activities / MICE), 
Κέντρο Ιστιοπλοΐας Ελληνικού (Ναυτικός Τουρισμός) στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, που βρίσκονται εντός των δύο βασικών ζωνών ανάπλασης 
(Φαληρικού Όρμου και Ελληνικού)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

8.2.1. Προσέλκυση αθλητικών εκδηλώσεων εθνικού 
και διεθνούς βεληνεκούς

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης και συνεργασίας ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού

• Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου για προσέλκυση διεθνών events και αθλητικών δραστηριοτήτων διεθνούς απήχησης, όπως αεροπορικά 
ακροβατικά σμήνη π.χ. Red Arrows, αγώνες δρόμου, ναυταθλητικοί αγώνες, αγώνες ταχυπλόων, αεροπορικοί αγώνες (Red Bull Air Race), αγώνες Beach 
Volley και Beach Soccer, ποδηλατικοί αγώνες κ.α.

8.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής Sports & 
Activities

• Ανάπτυξη, προσέλκυση και προβολή νέων ή και υφιστάμενων ναυταθλητικών (ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, kite surf κ.α.), καταδυτικών και ποδηλατικών 
αγώνων, αγώνων τρεξίματος ή αθλητικών δραστηριοτήτων αντοχής (τρίαθλου) διεθνούς απήχησης και brand name

• Προώθηση και προβολή καλά σηματοδοτημένης πεζοπορικής διαδρομής από Καλύβια Θορικού στο Πάνειο Όρος

• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προτεινόμενων σημάτων πιστοποίησης στην προβολή & προώθηση του προϊόντος

• Ενίσχυση της προβολής & προώθησης επιλεγμένων εμβληματικών αθλητικών εκδηλώσεων μέσω ψηφιακών μέσων

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

8.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities

• Ενσωμάτωση των επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής στη σύγχρονη και εύχρηστη 
ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, 
τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και 
δραστηριότητες Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

8.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αθλητικών 
υποδομών και εκδηλώσεων

• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και υποστήριξη των αθλητικών οργανισμών που διαχειρίζονται τις υποδομές ή των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με τα events Sports & Activities για την απόκτηση αυτών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

8.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας των υποδομών και των εμπειριών / 
δραστηριοτήτων των επισκεπτών

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. καταδυτικές σχολές)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ

• Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων) -πιστοποίηση και της μη τυπικής μάθησης- και επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

9.1.1. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών πρόσβασης 
και προώθησης τοπικής γαστρονομίας και 
τοπικών προϊόντων

• Στήριξη  δράσεων ανάπτυξης και δημιουργίας επισκέψιμων χώρων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και οινοποιείων

• Βελτίωση προσβασιμότητας σε επισκέψιμες υποδομές παραγωγής τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα (σήμανση, οδοποιία κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

9.2.1. Προώθηση και προβολή βιωματικής 
γαστρονομικής εμπειρίας στον προορισμό

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής,
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς

− Διοργάνωση και προβολή γαστρονομικών φεστιβάλ και ένταξή τους σε ημερολογιακό χρονολόγιο εκδηλώσεων

− Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία

− Προώθηση γιορτών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά 

− Διαγωνισμοί και επιδείξεις μαγειρικής

− Εμπορικές εκθέσεις

• Προώθηση επισκέψεων σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, 
αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.) που βρίσκονται κυρίως στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής, συνδυασμένα και με 
γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές

9.2.2. Προβολή τοπικής κουζίνας και διασύνδεση και 
εμπλουτισμός των υφιστάμενων 
γαστρονομικών εμπειριών

• Προώθηση ένταξης τοπικών προϊόντων και κρασιών τυποποιημένου χαρακτήρα στο προσφερόμενο προϊόν  γαστρονομίας του προορισμού

• Προώθηση προτεινόμενων «θεματικών» διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας στο πλούσιο απόθεμα γαστρονομικών εμπειριών που προσφέρει η 
Αθηναϊκή Ριβιέρα βάσει εθνικότητας κουζίνας, παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, βραβευμένων εστιατορίων, τύπου κουζίνας (street food, 
ζεστή, κρύα, κρεατικά, ψαρικά, μαγειρευτά, fusion κ.α.)

• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των 
τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν την εξειδίκευση που κατέχει ο προορισμός στην σύγχρονη τοπική και διεθνή κουζίνα

• Ενθάρρυνση ανάπτυξης δράσεων προβολής, προώθησης ακόμη και πώλησης τυποποιημένων τοπικών προϊόντων μέσω επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στα κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του προορισμού «Αθηναϊκής Ριβιέρα» (ξενοδοχεία, εστίαση, σκάφη 
αναψυχής, υποδομές συνεδρίων, μουσεία κ.α.)

• Προβολή της υψηλής γαστρονομίας που διαθέτει η περιοχή λόγω διεθνώς βραβευμένων εστιατορίων

• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας σε 
συνδυασμό με επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

9.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για 
προώθηση και προβολή καθώς και για 
ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη

• Ενσωμάτωση των πλούσιων γαστρονομικών επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα ως διακριτή ενότητα της σύγχρονης και εύχρηστης 
ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού –ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους 
συσκευών, τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
εστιατόρια, επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση κρατήσεων / εισιτηρίων

• Ψηφιοποίηση καταλόγων εστιατορίων για την contactless εμπειρία των πελατών



34

Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

9.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα στην παραγωγή και προώθηση ένταξης τοπικών 
παραγωγών / επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθηναϊκής Ριβιέρα (συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής 
Αττικής) σε σχετικά σήματα πιστοποίησης για τη χρήση / προμήθεια ικανοποιητικού επιπέδου τοπικών προϊόντων 

• Υιοθέτηση φιλικά περιβαλλοντικών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα και στην εστίαση (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, 
οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

9.5.1. Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων εταιρειών 
του τουριστικού τομέα και επιχειρήσεων της 
αγροδιατροφής

• Στήριξη δράσεων ανάπτυξης δικτύων συνεργασιών μεταξύ παραγωγών αγροδιατροφής, επιχειρήσεων εστίασης, τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ.  
ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, υποδομές συνεδρίων, μουσεία) με στόχο την παροχή καταλόγων που να βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές 
πρώτες ύλες και συνταγές

• Στήριξη δημιουργίας ενός δικτύου ποιοτικού street food στην Αθηναϊκή Ριβιέρα βασισμένο στην τοπική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Αττικής

9.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολής 
επιχειρήσεων

• Προώθηση ένταξης τοπικών εταιρειών εστίασης της ευρύτερης περιοχής της Αθηναϊκής Ριβιέρα σε νέο (προς δημιουργία) σύστημα πιστοποίησης για 
την κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού (π.χ. εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής-
μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και διασφάλιση ορθής εφαρμογής και επιτήρησης αυτού

• Πρόγραμμα προβολής  πιστοποιημένων επιχειρήσεων

9.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (π.χ. σύγχρονες πρακτικές μαγειρικής)

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
και διεθνούς κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν
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Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση                        
Στρατηγικών Δράσεων
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο 
«Ωριμότητα /Κόστος»:

 Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από  3,5  
 Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από  3,5
 και Mακροπρόθεσμο, αν  ο βαθμός είναι μικρότερος από  2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων χωρικής ανάπλασης που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει ή αναμένεται να εκκινήσουν άμεσα όπως η ανάπλαση στο 
Μικρολίμανο και η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και η αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Γήπεδο Beach Volley, Κλειστό 
Taekwondo, Κέντρο Ιστιοπλοΐας Ελληνικού) και των παρακείμενων χώρων τους (π.χ. στο Φάληρο: Εσπλανάδα, Πλατεία Νερού, Γυάλινο κτίριο), 
που συνδέονται με το μεγάλο έργο ανάπλασης του Ελληνικού καθώς και με άλλες ιδιωτικές επενδύσεις που θα αναμορφώσουν το νότιο
παράκτιο μέτωπο της Αττικής ριζικά. Ενοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με τον Φαληρικό Όρμο μέσω των έργων 
ανάπλασης του τελευταίου, Αξιοποίηση του γηπέδου Beach Volley καθώς και αναμόρφωση εξωτερικών χώρων στην παραλία για συναυλίες και 
άλλες συναφείς πολιτιστικές δραστηριότητες, Αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου που ορίζεται ως «Ζώνη Πολιτισμού και 
Συνεδρίων» και περιλαμβάνει το Κλειστό Γυμναστήριο Taekwondo (προοπτική μετατροπής του σε Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο), την 
Πλατεία Νερού ως καθιερωμένο χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών, την Εσπλανάδα που ενοποιεί το αστικό τοπίο και το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την παραλία, και το Γυάλινο, γραμμικό και διώροφο, Κτίριο, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο

Μακροπρόθεσμος

2
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» ως διακριτού αλλά 
συνδεόμενου με την Αθήνα προορισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό ομπρέλα 
«Αθήνα» και εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα καθώς και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με 
τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων  (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, 
καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων
τμημάτων πελατείας

Βραχυπρόθεσμος

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Προώθηση σχεδίων ανάπλασης, αναβάθμισης και ανάδειξης αναξιοποίητων ελεύθερων χώρων των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού κόλπου,
ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των πεζοδρομίων και των κρασπέδων σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τη δημιουργία πεζοδρομήσεων, την 
εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού, την επέκταση των χώρων πρασίνου και την αναδιάταξη / δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 
αποδίδοντας περισσότερο χώρο στους πεζούς και ρυθμίζοντας με καλύτερο τρόπο τις ζώνες στάθμευσης στο παραλιακό μέτωπο και στον αστικό 
ιστό των παράκτιων δήμων του Σαρωνικού κόλπου, ενισχύοντας την βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
(Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των παραλιών για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με 
ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση 
πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, διάδρομοι και ειδικές ράμπες seatrac για ΑμεΑ σε παραλίες κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (1)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Προώθηση και ολοκλήρωση εμβληματικών έργων ανάπλασης στον Πειραιά, όπως: Προώθηση αστικής ανάπλασης της Πειραϊκής με παράλληλη 
προστασία του Θεμιστόκλειου τείχους, Αστικές αναπλάσεις και συγκοινωνιακές προσαρμογές γύρω από την περιοχή του Λιμένα Πειραιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αναμόρφωσης και αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά (αναβάθμιση πρόσοψης κτιρίου, γραφεία, χώροι λιανικού 
εμπορίου και εστιατόρια) και της ανάπλασης της περιοχής πέριξ  του Αγίου Διονυσίου, με σκοπό την αποσυμφόρηση και ανάδειξη του δίπολου 
Πόλη-Λιμάνι, Ανάπλαση της Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας – Κερατσινίου/πρώην Λιπάσματα και υλοποίηση Masterplan ανάπλασης 
της λιμενικής ζώνης στον ΟΛΠ, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών στους σταθμούς 
κρουαζιέρας με καταστήματα χωρίς δασμούς (Duty Free Shops), την μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό, τη δημιουργία 
δικτύου οικολογικών λεωφορείων (Ecobuses), την  επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής της 
Παγόδας σε πρότυπο σταθμό άφιξης κρουαζιερόπλοιων, με δημιουργία καταστημάτων, που θα αναδεικνύουν τα ελληνικά προϊόντα, και 
μονάδων εστίασης όπως εστιατόρια, μπαρ και χώροι γευσιγνωσίας. Εναλλακτικά, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα μετατροπής σε 
Ξενοδοχείο 5*. Προτείνεται η μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4* και 5* και της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη καθώς 
και η κατασκευή ξενοδοχείου 5* στο Πόρτο Λεόνε

Μακροπρόθεσμος

5
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.1.

Ανάπτυξη Διαχειριστικού Σχεδίου (Master Plan) για το σύνολο του παράκτιου μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο προωθώντας μία
ολοκληρωμένη στρατηγική χωρικών επενδύσεων και τον ευρύτερο συντονισμό των δράσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κύρια 
προτεραιότητα θα έχουν έργα που καλούνται να ενοποιήσουν τις διάφορες ζώνες ανάπλασης και πόλους αναψυχής που εντοπίζονται στο 
παραλιακό μέτωπο αναδεικνύοντας μία ενιαία και συνεχή παράκτια ζώνη στο πλαίσιο της οποίας θα διασφαλίζεται η επικοινωνία με τον αστικό 
ιστό, θα προωθείται η βιώσιμη αστική κινητικότητα, θα υποστηρίζεται η χρήση ποδηλάτων ώστε να μην αναγκάζονται να βγαίνουν στο 
οδόστρωμα ούτε να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τους πεζούς, θα αναβαθμίζονται, αξιοποιούνται και αναδεικνύονται οι φυσικοί πόροι (π.χ. 
γραμμικό πάρκο στο ρέμα Πικροδάφνης, το τελευταίο ρέμα της Αττικής που διατηρείται σε φυσική μορφή, ιδίως στις εκβολές του, στις οποίες 
όμως καταλήγουν αστικά λύματα από δύο αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ όταν λόγω έντονων βροχοπτώσεων υπερχειλίζουν), καθώς και εκείνα που θα 
προωθήσουν την ανάπτυξη του αναξιοποίητου μέρους της Αθηναϊκής Ριβιέρα που αφορά την περιοχή από την Αγία Μαρίνα (μετά τη Βάρκιζα) 
μέχρι το Σούνιο. Τέτοιου είδους έργα θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 
της Ε.Ε. μεταξύ παραλιακών δήμων της Αττικής

Βραχυπρόθεσμος

6
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.
Παρεμβάσεις για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του τοπίου, ιδίως στην αναξιοποίητη περιοχή μεταξύ Αγίας Μαρίνας (μετά τη Βάρκιζα) και 
Σουνίου (καθαρισμός, εμπλουτισμός, καλλωπισμός κ.α.) καθώς και αναβάθμιση, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών πόρων της Αθηναϊκής Ριβιέρα 
(π.χ. Ρέμα Πικροδάφνης, ζώνη αιγιαλού, μικροί παράκτιοι βιότοποι κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

7
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (2) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου όπως: 
Δημιουργία / προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αυξανόμενη δυναμική και 
επισκεψιμότητα του παραλιακού μετώπου, Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του 
υψηλότερου αριθμού επισκεπτών στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), 
Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των οργανωμένων παραλιών του νότιου παραλιακού μετώπου, Συντήρηση και προστασία του 
παράκτιου μετώπου και υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης του αστικού χώρου που το περιβάλλει, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη  διαχείριση λυμάτων, αποβλήτων, υδάτινων πόρων και ενέργειας

Βραχυπρόθεσμος

9
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.2. Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως: Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και 
κατηγορία καταλύματος, Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων Βραχυπρόθεσμος

10
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

11 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Ενσωμάτωση της «Αθηναϊκής Ριβιέρα» και των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων της στην ενιαία διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον 
προορισμό «Αθήνα» 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 (π.χ. τύπος τουριστικού 
προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμος

12 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Ενσωμάτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτή ενότητα της σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & 
Beach σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης του προορισμού Αθήνα- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. 
περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας)

Βραχυπρόθεσμος

13 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού τουρισμού, όπως: Ενσωμάτωση του δικτύου μαρίνων της Αθηναϊκής Ριβιέρα 
στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»-
με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές και διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, 
προσβασιμότητα, σημεία ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων θέσεων, σύγκρισης χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής 
υποχρεώσεων / τελών κτλ. στους τουριστικούς λιμένες

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (3) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

14 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 6.3.1.

Ενσωμάτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτού προορισμού στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη City Break –
αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η οποία θα περιλαμβάνει σχετικό διαδικτυακό 
χάρτη και θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα» με σκοπό την πληροφόρηση 
σχετικά με επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες 
λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων και χώρων) 
και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

Βραχυπρόθεσμος

15
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

5.2.3.
Προώθηση της Αθηναϊκής Ριβιέρα ως διακριτό μέρος του προορισμού «Αθήνα» για κινηματογραφικές παραγωγές και την ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ σχετικών φορέων (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και των τοπικών 
αρχών για την προσέλκυση ξένων παραγωγών

Μακροπρόθεσμος

16 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη εμβληματικών επενδύσεων κτιριακών projects που 
αναβαθμίζουν το παράκτιο μέτωπο, κατ’ επέκταση και το τουριστικό προϊόν που αυτό προσφέρει, ενώ την ίδια στιγμή συνεισφέρουν πολλαπλά 
στην βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του (π.χ. “The Wave” συγκρότημα κατοικιών στο Γκολφ της Γλυφάδας, “The Elysium” 
τουριστικό συγκρότημα σουιτών στο Καβούρι, “The Sea Through Effect” συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα, ανάπτυξη κτιριακού συγκροτήματος 
γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, πολυτελών διαμερισμάτων και τουριστικών κατοικιών στην περιοχή Μπάτης στο Π. Φάληρο από την
εταιρεία G4 BZPW)

Βραχυπρόθεσμος

17
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.5.

Δράσεις προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και ταυτότητας της "Αθηναϊκής Ριβιέρα", όπως: 
προώθηση συνεργασιών μεταξύ των Δήμων που απαρτίζουν την «Αθηναϊκή Ριβιέρα» για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και 
συμπληρωματικών δράσεων με στόχο την ανάδειξη μίας ενιαίας ταυτότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής τους (π.χ. 
μέσω επενδύσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης), Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως
προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, 
επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού όπως ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί 
πράκτορες), της ιδιαίτερης ταυτότητας της Αθηναϊκής Ριβιέρα και της σύνδεσης της με τον προορισμό «Αθήνα»

Μεσοπρόθεσμος

18 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην υλοποίηση επενδύσεων σε υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές κατά μήκος των νότιων ακτών της Αττικής 
και αναβάθμιση ελεύθερων παραλιών που ανήκουν στους παράκτιους Δήμους της Αθηναϊκής Ριβιέρα με τη δημιουργία βασικών υποδομών
όπως δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από
ξύλο στην άμμο, αποδυτήρια, τουαλέτες, ντουζιέρες, στέγαστρα / σκίαστρα, ναυαγοσώστες και την ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών π.χ. 
οργανωμένοι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (4) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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19 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Ενίσχυση / αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε Πειραιά και Λαύριο ως προς τις ανάγκες της κρουαζιέρας (θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες 
ασφαλείας, διαχείρισης επιβατών, χώροι υποδοχής, χώροι αποθήκευσης αποσκευών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος, υποδομές επιβίβασης/αποβίβασης, Wifi) με το Λαύριο να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ολιγοήμερες κρουαζιέρες και να 
αποτελεί την ανατολική πύλη εισόδου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με σημείο αναφοράς το Σούνιο. & Αναβάθμιση των υποδομών ημερήσιας 
κρουαζιέρας στα νησιά του Αργοσαρωνικού που ξεκινούν από το Φαληρικό Όρμο

Μακροπρόθεσμος

20 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων σε συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείρισης, τεχνολογίας 
και καινοτομίας, βελτίωση λειτουργίας οδικού δικτύου και άλλων βασικών δικτύων και υποδομών, ευρυζωνικότητας και εφαρμογής σε
κινητές/φορητές συσκευές κτλ.

Μεσοπρόθεσμος

21
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

5.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών της Αθηναϊκής Ριβιέρα, όπως: Προστασία, συντήρηση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, με τρόπο που συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση αυτών των 
πόρων και στην ανάδειξη μίας ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής των Νοτίων προαστίων που συνδέεται με εκείνη των Αθηνών, 
όπως: Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων (αρχαιολογική ανασκαφή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και ανάδειξη της Νεκρόπολης του Φαλήρου και των «δεσμωτών του Φαλήρου»), Εργασίες ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων από την 
κατασκευή του μετρό στον Πειραιά

Μακροπρόθεσμος

22 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Προστασία, ανακαίνιση και ανάδειξη πλούσιου κτιριακού αποθέματος νεοκλασικού χαρακτήρα που εντοπίζεται στους παραλιακούς Δήμους και 
κυρίως σε Πειραιά, Παλαιό Φάληρο (π.χ. η σχεδόν υπό κατάρρευση νεοκλασική έπαυλη Βαρβαρέσου στον Φλοίσβο, το ιστορικό κυλινδρικό
κτίριο Φλοίσβου το οποίο χρήζει αναβάθμισης και ανακαίνισης), Άλιμο και Γλυφάδα. Παροχή κινήτρων για την ανακαίνιση, επανένταξη και 
αξιοποίηση νεοκλασικών κτιρίων στην νότια παραλιακή ζώνη της Αθήνας συμπεριλαμβανομένου του Πειραιά (ο οποίος διαθέτει πλούσιο 
κτιριακό απόθεμα τέτοιου είδους) την ανακαίνισή τους και τη μετατροπή τους  σε κτίρια άμεσης ή έμμεσης τουριστικής χρήσης (boutique 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώροι πολιτισμού κ.ο.κ.) - καλό παράδειγμα προστασίας και ανάδειξης / επανάχρησης νεοκλασικού κτιρίου αποτελεί το 
Μουσείο Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη στο Παλαιό Φάληρο

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (5) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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23 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 1.1.2.

Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμένα Πειραιώς, σταθμοί χερσαίων μεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών), Ανάπτυξη νέων σύγχρονων / έξυπνων στάσεων ΚΤΕΛ στην περιοχή της Αθηναϊκής 
Ριβιέρα, ιδίως εκείνης που εκτείνεται μετά τη Βάρκιζα και μέχρι το Σούνιο, βελτίωση της προσβασιμότητας και της πλήρους προσπελασιμότητας των ΜΜΜ από άτομα με αναπηρία και μειωμένη 
κινητικότητα 

24 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.2.

Προβολή και σύνδεση του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιστορικού, γαστρονομικού πλούτου της Αθηναϊκής Ριβιέρα με το προϊόν του Ναυτικού Τουρισμού (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και 
επισκέπτες κρουαζιέρας) πριν την άφιξή τους μέσω σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε φορητές συσκευές και υπολογιστές μέσω διαδικτύου

25 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.2.

Ανάπτυξη από τους Δήμους του νότιου παράκτιου μετώπου της Αθήνας ενός περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων, σε συμβατότητα με εκείνο που θα αναπτυχθεί από τον προορισμό «Αθήνα», και  
το οποίο θα περιλαμβάνει δρώμενα, κάποια επαναλαμβανόμενα σε ετήσια βάση

26 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 1.1.1.

Θέσπιση κινήτρων για προώθηση / προσέλκυση / ολοκλήρωση ιδιωτικών επενδύσεων κατά μήκος της παράκτιας ζώνης που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής (όπως π.χ. εκείνες σε 
Μαρίνα Αλίμου, Αστέρια Γλυφάδας, Αστέρας Βουλιαγμένης, Ακτή Α’ Βούλας, Ακτή Β’ Βούλας) και επαναπροσδιορίζουν τον τουριστικό χαρακτήρα της Αθήνας τοποθετώντας την εκ νέου στον 
παγκόσμιο χάρτη ως προορισμό πολυτελείας

27 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών προστασίας από φυσικά φαινόμενα, όπως: Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποχέτευσης και οδοποιίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα (π.χ. στο δήμο 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης)

28 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως: ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, υπογειοποίησης των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και επένδυση σε οπτικές ίνες στους Δήμους του παράκτιου μετώπου της Αττικής, ενίσχυσης της καθαριότητας δημόσιων δρόμων και πεζοδρομίων, παραλιών (ιδίως των 
ελεύθερων) και παράκτιων ζωνών των Δήμων του προορισμού

29 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1.

Εξορθολογισμός του σχήματος εκμετάλλευσης και προώθηση της ήπιας αξιοποίησης των ακτών και των παραλιών της Αττικής με στόχο την παροχή υπηρεσιών και εμπειριών υψηλής ποιότητας  
βάσει σχεδιασμού που τηρεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, θεραπεύοντας τις ανορθογραφίες από αυθαίρετες 
δομήσεις και ευκαιριακές εκμεταλλεύσεις που συντείνουν στην απαξίωση και πλήττουν την εικόνα των παραλιακών μετώπων της Αττικής - Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
οργανωμένες παραλίες της Αττικής με απόκτηση νέου εξοπλισμού, ανακαίνιση / εκσυγχρονισμό βοηθητικών χώρων, αναψυκτήριων και εστίασης, ενίσχυση σε συστήματα οργάνωσης των χώρων 
στάθμευσης και διαχείρισης σε ξαπλώστρες, επέκτασης των χώρων πρασίνου και των χώρων διημέρευσης, ανάπτυξης παιδότοπων κτλ.

30 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.2.

Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως: Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών – σημειώνεται ότι η εφαρμογή «etickets.tap.gr» παραμένει με τον αρχικό σχεδιασμό και καλύπτει 
περιορισμένους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Κνωσσό, Μεσσήνη), Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 

31 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση των Πράσινων Σημείων, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων ή και υπογειοποίησης τους, με στόχο 
την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, προώθηση της ανακύκλωσης και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε αστικά απορρίμματα

32 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού, όπως: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε 
διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας, Digital info points στις πύλες 
εισόδου του προορισμού (λιμένες,  μαρίνες), σε παραλίες και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα 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.

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (6)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

33 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 9.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε επισκέψιμες υποδομές παραγωγής τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα (σήμανση, οδοποιία κ.α.)

34 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Προώθηση μετατροπής στου στόλου οχημάτων των Δήμων του παράκτιου μετώπου της Αττικής σε ηλεκτροκινούμενο, με εφαρμογή σε υπηρεσιακά οχήματα και στη δημοτική συγκοινωνία, η οποία 
χρήζει επανασχεδιασμού, αξιοποίησης και προβολής σε αρκετούς Δήμους

35
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

36 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

Ενσωμάτωση των σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Αθηναϊκής Ριβιέρα στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού του 
προορισμού «Αθήνα» -αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Αθήνα»-
με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και τις σχετικές εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των 
κρατήσεων εισιτηρίων

37
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητα

5.5.3. Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

38 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 8.1.1.

Ανάπτυξη και σήμανση ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, που θα συνδέει το νότιο παράκτιο μέτωπο και θα είναι διακριτός από τον 
χώρο των πεζών

39 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 8.3.1.

Ενσωμάτωση των επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής στη σύγχρονη και εύχρηστη ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & 
Activities –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

40 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 9.3.1.

Ενσωμάτωση των πλούσιων γαστρονομικών επιλογών που προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα ως διακριτή ενότητα της σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού 
Τουρισμού –ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό ομπρέλα «Αθήνα»-
με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με εστιατόρια, επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση κρατήσεων / εισιτηρίων

41
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότηταw

1.5.4.
Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που 
προωθούν την διασύνδεση των τουριστικών προϊόντων που υποστηρίζει η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και ευρύτερα η «Αθήνα», με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών για τους τουρίστες της 
περιοχής (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

42 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.4.2. Προμήθεια και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων των παραλιακών Δήμων της Νότιας Αττικής όσον αφορά τις ανάγκες (καθαριότητα, επίβλεψη) που συνδέονται με το παράκτιο μέτωπο ευθύνης τους

43 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 5.1.1.

Αναμόρφωση του Πύργου Πειραιά και ανάπτυξη Πολυχώρου Πολιτιστικών λειτουργιών για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουριστικού και ναυτιλιακού προϊόντος, που χαρακτηρίζει την πόλη και το 
μεγάλο λιμάνι του Πειραιά

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (7)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

44
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότηταw

5.5.2.
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 του Πολιτιστικού Τουρισμού

45 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 2.1.1.

Ενίσχυση του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς, ανανέωση στόλου μέσων μαζικής μεταφοράς με σύγχρονα και φιλικότερα προς το περιβάλλον οχήματα, περαιτέρω αξιοποίηση και 
επικαιροποίηση της τηλεματικής με φιλικότερες για τον χρήστη εφαρμογές και χρήσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη, προώθηση διασυνδεσιμότητας μεταξύ διατροπικών μέσων μεταφοράς, 
επέκταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς, έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας της επέκτασης της γραμμής του τραμ στον Πειραιά

46 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 1.1.2.

Επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς προς το νότιο παράκτιο μέτωπο της Αττικής και σχετιζόμενες αναπλάσεις: Ολοκλήρωση έργων μετρό στον Πειραιά και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου των 
σταθμών (Λιμάνι Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο, Μανιάτικα) βελτιώνοντας το αστικό μικροκλίμα (μείωση αριθμού οχημάτων, περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, φύτευση δέντρων και νησίδων 
πρασίνου) και  αναδεικνύοντας το Λιμένα Πειραιά στον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της Αττικής (Γραμμή 1, Προαστιακός, Τραμ, Λεωφορειακές γραμμές, τρόλεϊ), έναρξη της επιχειρησιακής 
λειτουργίας του τραμ στον Πειραιά (πραγματοποίηση έργων άρσης της επικινδυνότητας στο διατηρητέο κτήριο της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, αποκατάσταση των στάσεων από βανδαλισμούς) και 
επέκταση του μετρό προς τα Νότια Προάστια, τόσο από την πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης  προς τη Γλυφάδα όσο και από την πλευρά της Λεωφόρου Συγγρού ενσωματώνοντας στο δίκτυο 
σταθερής τροχιάς πολυπληθείς Δήμους, όπως η Καλλιθέα καταλήγοντας στο Δέλτα Φαλήρου και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Εξέταση προοπτικών περαιτέρω επέκτασης του 
δικτύου του Τραμ στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πέραμα), βελτιστοποίηση της λειτουργίας του και επέκταση του αμαξοστάσιου στο Ελληνικό

47 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

Προώθηση και ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (μετα-βιομηχανική περιοχή του Λαυρίου, Ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο, Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στο Π. Φάληρο με 2 
επισκέψιμα πλωτά μουσεία και την Αθηναϊκή Τριήρη, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πλανητάριο στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Μουσείο Παιχνιδιών του Μουσείου 
Μπενάκη, Μουσείο Αεροπορίας, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Πειραιά, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Μουσείο ναυτικής Παράδοσης Πειραιά κ.α.)

48 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.4.2. Ενεργειακή βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

49 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομώn 1.1.2. Υπογειοποίηση της γραμμής 1 του Μετρό από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και διαπλάτυνση παράλληλων οδικών αξόνων (Μικράς Ασίας και Ο. Σκυλίτση) εισόδου/εξόδου προς/από τον Πειραιά

50 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 8.2.2. Προώθηση και προβολή καλά σηματοδοτημένης πεζοπορικής διαδρομής από Καλύβια Θορικού στο Πάνειο Όρος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (8)
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

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

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

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

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

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

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

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1.

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

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.2.

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίων και επικοινωνίας  και ψηφιακών εργαλείων «έξυπνων εφαρμογών» στις λειτουργικές δραστηριότητές τους, τη βελτίωση 
της οργάνωσής τους και την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών που άπτονται της οικονομικής αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και της εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των 
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής αειφορίας, καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1.

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

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

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 7.2.1.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 9.2.2.

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

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Αθηναϊκή Ριβιέρα (2)
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης



49

Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιοποιώντας την ευρύτερη ανάπλαση του παράκτιου μετώπου της Αττικής, καθώς και το εμβληματικό έργο της ανάπτυξης του 

Ελληνικού, ενός εμβληματικού έργου που αναμένεται να δημιουργήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο διεθνούς εμβέλειας και να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη 
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων (ιδιαίτερα αυτών που η σημασία τους για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια 

ή/και δεν αποτελούν παραδοσιακές αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της Μέσης και Άπω Ανατολής)
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση του μέσου ημερήσιου εσόδου των επισκεπτών κρουαζιέρας και αύξηση των εσόδων που αφορούν επισκέπτες κρουαζιέρας
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων 

μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών 
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των 

υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και 
οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Αθηναϊκή Ριβιέρα» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.



50

Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά 

αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής 

Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος  – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / 

διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών 
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου 
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης 
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Παράρτημα Ι |
Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αττικής 6.412.591
2. Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» Κρήτη 3.302.223
3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κεντρική Μακεδονία ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2.341.743
4. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.343.299
5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» Ιόνια Νησιά 1.457.420
6. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 1.178.287
7. Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Κρήτη 1.141.434
8. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» Ιόνια Νησιά 856.538
9. Αεροδρόμιο Σαντορίνης Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 519.999

10. Αεροδρόμιο Μυκόνου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 474.081
11. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» Ιόνια Νησιά 330.329
12.
13.

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

14. Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» Πελοπόννησος 153.364
15. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» Βόρειο Αιγαίο ✔

✔
137.153

16. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 122.892
17. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 99.085
18. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Δυτική Ελλάδα 84.454
19. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» Βόρειο Αιγαίο ✔ 58.818
20. Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Θεσσαλία 23.898
21. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» Ήπειρος 14.776
22. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» Κρήτη 12.153
23. Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» Βόρειο Αιγαίο 10.323
24. Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου Στερεά Ελλάδα 3.100
25. Κρατικός Αερολιμένας Πάρου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.564
26. Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» Αττική 2.116

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Προορισμός «Αθήνα» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Αθήνα».

Πύλες εισόδου
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»: απόσταση και χρόνος πρόσβασης

από Αθήνα με το αυτοκίνητο: 35 χλμ. | 40’
• Λιμένας Πειραιώς : ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Νησιά του

Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο
• Λιμένας Ραφήνας: ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κυκλάδες, Εύβοια
• Λιμένας Λαυρίου: ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο

Οδική πρόσβαση
• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 8 (Ολυμπία Οδός | Αθήνα-Πάτρα)
• Αυτοκινητόδρομος 7 (Κεντρικής Πελοποννήσου ή Μορέας | Καλαμάτα-Τρίπολη-Κόρινθος

και σύνδεση με την Ολυμπία Οδό)
• Αυτοκινητόδρομος 6 (Αττική Οδός | περιφερειακός δακτύλιος της μητροπολιτικής περιοχής

της Αττικής και συνδέει την Αθήνα με την Ελευσίνα και το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών)

Διατροπική συνδεσιμότητα
• Σιδηρόδρομος: Γραμμή Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη
• Προαστιακός σιδηρόδρομος: Πειραιάς-Αθήνα-Κιάτο, Αθήνα-Οινόη-Χαλκίδα, Αίγιο-Κιάτο-

Αθήνα/Αεροδρόμιο

Αστική και ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα
• Μετρό

− Γραμμή 1 Πειραιάς-Κηφισιά | 24 σταθμοί & διάρκεια διαδρομής 51’
− Γραμμή 2 Ανθούπολη-Ελληνικό | 20 σταθμοί & διάρκεια διαδρομής 29’
− Γραμμή 3 Νίκαια-Δουκίσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο | 24 σταθμοί & διάρκεια

διαδρομής 54’
• Τραμ

− Γραμμή 3 Θουκυδίδης Σ.Ε.Φ.-Βούλα | 31 σταθμοί & διάρκεια διαδρομής 43’
− Γραμμή 4 Αριστοτέλης Σύνταγμα-Σ.Ε.Φ.| 28 σταθμοί & διάρκεια διαδρομής 45’
− Γραμμή 5 Πλάτωνας Σύνταγμα Βούλα | 37 σταθμοί & διάρκεια διαδρομής 60’

• Προαστιακός σιδηρόδρομος: Πειραιάς-Αθήνα-Αεροδρόμιο, Άνω Λιόσια-Μεταμόρφωση-
Κορωπί-Αεροδρόμιο

• Αστικά λεωφορεία
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Αυτοκίνητο
• Αθηναϊκή Ριβιέρα: 17,5 χλμ. | 22’
• Σούνιο: 64 χλμ. | 1h 10’
• Πόρτο Ράφτη: 40 χλμ. | 50’
• Ραφήνα: 35 χλμ. | 40’
• Μαραθώνας: 43 χλμ. | 55’
Ακτοπλοΐα από Πειραιά
• Πειραιάς Αίγινα | Αγκίστρι | Μέθανα| Πόρος: 1h 10’ | 1h 35’ | 1h 55’ | 2h 35’
• Πειραιάς Ύδρα: 1h 30’

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Η Αθήνα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό σε αναζητήσεις στην κατηγορία «Travel» με βάση την πλατφόρμα αναζήτησης Google
Trends σε σύγκριση με τα 5 μεγαλύτερα σε πληθυσμό αστικά κέντρα της Ελλάδας, με την Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στη δεύτερη θέση
αλλά με σημαντική απόσταση από την Αθήνα, κατά την τελευταία πενταετία
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ΗράκλειοΑθήνα Θεσσαλονίκη ΛάρισαΠάτρα

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την κατηγορία αναζήτησης “Travel” για τις 5 μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της Ελλάδας, δείκτης , Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 20201

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) γ ια τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Οι όροι αναζήτησης στην παρούσα απεικόνισ η αφορούν γεωγραφική τοποθεσία /
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα.
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