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

Προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες»
• O προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» 

περιλαμβάνει την ΠΕ Μαγνησίας και την ΠΕ 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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

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

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

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



6

Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν
• Εκτεταμένη ακτογραμμή, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ανάγλυφο με απάνεμους όρμους στη Μαγνησία και δυνατότητα διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων 

με το Βόλο και το Πήλιο για ναυσιπλοΐα αναψυχής – απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου υποδομών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής στον προορισμό 
(βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

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

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό προϊόν στον προορισμό
• Ασφαλής προορισμός με ορισμένες συνεδριακές υποδομές για μικρά / μεσαία συνέδρια και τουριστικοί πόροι / ελκυστικότητα για ταξίδια κινήτρων (βλέπετε αξιολόγηση City Break, 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Αθλητικός κ.α.), με σημαντικά ζητήματα για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος MICE, ωστόσο, την 
περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό, ιδιαίτερα εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου και την έλλειψη μεγάλων συνεδριακών και ξενοδοχειακών υποδομών –
εστίαση σε εγχώριο τουρισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και σημείων ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικά μνημεία, λαογραφική παράδοση, μυθολογικό / ιστορικό 

πλαίσιο του προορισμού κ.α. που με κατάλληλη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος για τον εμπλουτισμό του Sun & 
Beach και των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Πτωτική πορεία όσον αφορά την κρουαζιέρα κατά την περίοδο 2014-2019 και ανάγκες αναβάθμισης των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Βόλου που θεωρείται 

ανατολική πύλη εισόδου στη χώρα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον στον προορισμό
• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Βόλου από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο με σημεία ενδιαφέροντος, γαστρονομία, αισθητική, φιλικό αστικό περιβάλλον, κοσμοπολίτικη 

ατμόσφαιρα, ζωντάνια, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με εγγύτητα στο Πήλιο και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Σποράδες που επιτρέπει τον εμπλουτισμό του City Break με 
το Sun & Beach και εναλλακτικά προϊόντα που απευθύνεται, κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό, λόγω της περιορισμένης αξιοποίησης και διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αξιολόγηση
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Αξιολόγηση 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.

• Μεσογειακό κλίμα με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα

• Νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων με πυκνή και έντονη βλάστηση, δαντελωτές ακτές με το ιδιαίτερο 
γαλαζοπράσινο χρώμα της θάλασσας, ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς και ειδυλλιακές παραλίες της 
Ελλάδας (παραλία Λαλαριά με τα λευκά βότσαλα και τα ψηλά απόκρημνα βράχια προσβάσιμη μόνο από τη 
θάλασσα, Κουκουναριές κ.α.), μεγάλη ποικιλία σε δραστηριότητες αναψυχής / περιπέτειας (πεζοπορία, 
καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, εκδρομές στο θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου), γραφικούς οικισμούς και 
ατμόσφαιρα / χαρακτήρα που ταιριάζει σε διαφορετικό προφίλ επισκεπτών (Σκιάθος – κοσμοπολίτικη και 
με έντονη νυχτερινή ζωή, Σκόπελος, Αλόννησος – ηρεμία, χαλάρωση, διακοπές στη φύση)

• Παραλίες στην ΠΕ Μαγνησίας με αμμώδεις ακτές, βότσαλο ή ψιλό χαλικάκι, με έντονη βλάστηση, 
απομονωμένους όρμους και τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ιδιαίτερα στο Πήλιο που βρέχεται 
τόσο από το Αιγαίο όσο και τον Παγασητικό - ορισμένες προσβάσιμες (με το αυτοκίνητο και ορισμένες με 
το δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς) και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αστικό κέντρο του Βόλου

• 15 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία το 2020 (3,0% επί του συνόλου της χώρας) με την 
μεγαλύτερη συγκέντρωση στη ΠΕ Μαγνησίας (12)

• Δυο αεροδρόμια που υποδέχονται διεθνείς πτήσεις, κυρίως charter, ο Κρατικός Αερολιμένας Νέας 
Αγχιάλου Βόλου με αεροσταθμό που αναβαθμίστηκε το 2010 (23,9 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019) και το 
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη 
διαχείριση της Fraport Greece (181,9 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019)

• Ορισμένα πολυτελή παραθαλάσσια resort με υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες, ωστόσο το 
δυναμικό ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων καταλυμάτων είναι σχετικά περιορισμένο με χαμηλή 
δυναμικότητα που εμποδίζει την προσέλκυση διεθνών tour operators και με συγκέντρωση κυρίως στις 
χαμηλές κατηγορίες (20,4% των δωματίων είναι 5*, 4* ή 4Κ)

• Ο προορισμός εμφανίζει έντονη εποχικότητα. Η ΠΕ Μαγνησίας είναι κυρίως προσανατολισμένη στην 
προσέλκυση εγχώριου τουρισμού με ~80% των αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην 
κάμπινγκ) το 2019 να αφορούν ημεδαπούς τουρίστες, ενώ η ΠΕ Σποράδων αποτελεί προορισμό με διεθνή 
προσανατολισμό, καθώς 75% των αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) το 2019 
αφορούσε αλλοδαπούς τουρίστες.

• Υψηλό κόστος μετακίνησης και μη συχνή διασύνδεση με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων, αλλά και 
ενδοσυγκοινωνιακά μεταξύ τους, που δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
πλοίων που εξυπηρετούν την γραμμή και λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση μαζικού τουρισμού.

Sun & Beach 

Yachting - Σκάφη Αναψυχής

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη ακτογραμμή 
με απάνεμους όρμους στην ΠΕ Μαγνησίας 
κατάλληλη για ναυσιπλοΐα αναψυχής, ορισμένες 
επιχειρήσεις Ναυτικού Τουρισμού και 
δυνατότητα διασύνδεσης του Βόλου και των 
ακτών της Μαγνησίας με το νησιωτικό 
σύμπλεγμα των Σποράδων που βρίσκεται σε 
σχετικά κοντινή απόσταση – τα νησιά των 
Σποράδων διαθέτουν εγγύτητα μεταξύ τους, 
γεγονός που επιτρέπει το σχηματισμό συστάδων 
νησιών που ευνοεί την επίσκεψη πολλών 
νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (island 
hopping)

• Έλλειψη επαρκών υποδομών για τον ελλιμενισμό 
τουριστικών σκαφών αναψυχής (μαρίνες, 
καταφύγια / αγκυροβόλια κ.α.) τα οποία 
εξυπηρετούνται κυρίως από τα αλιευτικά 
καταφύγια ή τους λιμένες του προορισμού –
χωροθετημένες εγκαταστάσεις (μαρίνα Σκιάθου 
350 θέσεων, 2 τουριστικά καταφύγια στη 
Σκόπελο με 180 θέσεις) που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί - υφίσταται ανάγκη επενδύσεων σε 
επίπεδο υποδομών πύκνωσης του δικτύου 
τουριστικών λιμένων με τη δημιουργία Μαρίνας 
στο Βόλο και σχετικών εγκαταστάσεων στην 
Αλόννησο, στον Παγασητικό και τα εξωτερικά 
παράλια του Πηλίου

Κρουαζιέρα
• Ο προορισμός εμφανίζει σημαντική πτωτική τάση 

κατά την περίοδο 2014-2019 τόσο όσον αφορά 
τους επισκέπτες (15.429 το 2019 και μείωση 
75%) όσο και τις κλήσεις κρουαζιερόπλοιων (35 
το 2019 και μείωση 51%)

• Με βάση το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 
της Περιφέρειας ο λιμένας Βόλου χαρακτηρίζεται 
ως ανατολική πύλη της Ελλάδας και διαθέτει 
προοπτικές στον τομέα της κρουαζιέρας, ωστόσο 
απαιτείται υλοποίηση των έργων βελτίωσης των 
υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων που 
προβλέπονται από το υπό έγκριση master plan.

• Επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του λιμένα 
Βόλου για τα κρουαζιερόπλοια, καθώς οι 
επισκέπτες κρουαζιέρας αποβιβάζοντα σε ένα 
καθαρά εμπορικό λιμάνι που στερείται βασικών 
υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης αφίξεων 
κρουαζιέρας και αναγκάζονται να περπατήσουν 
ανάμεσα σε κοντέινερς

Ναυτικός Τουρισμός



8

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 το κύριο τουριστικό προϊόν του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

• Πολιτιστικό απόθεμα που καλύπτει εύρος ιστορικών περιόδων (από την προϊστορία μέχρι τους Νεότερους Χρόνους): αρχαιολογικοί χώροι όπως η αρχαία Δημητριάδα με το αρχαίο θέατρο, οι νεολιθικοί οικισμοί Σέσκλου και 
Διμηνίου, το αρχαίο θέατρο των Φθιωτιδών Θηβών κ.α., συγκεντρώσεις παραδοσιακών οικισμών στο Πήλιο και στις Σποράδες, διατηρητέα κτίρια και αρχιτεκτονικό κεφάλαιο στο Βόλο (Σιδηροδρομικός σταθμός του Εβαρίστο
Ντε Κίρικο, το Κινηματοθέατρο Αχίλλειο, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη κ.α.) και στις Σποράδες (Οικία Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη κ.α.), υπολείμματα οχυρωματικών έργων από την βυζαντινή περίοδο και την Τουρκοκρατία (Βόλος, 
Μελίβοια κ.α.) 

• Σημαντικό απόθεμα θρησκευτικών μνημείων που περιλαμβάνει Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες και μονές με σημαντικότερη τη Μονή Αγίου Λαυρεντίου του Πηλίου, τη Μονή Ευαγγελίστριας  Σκιάθου, τον Ιερό Ναός 
Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου

• Λαογραφικά, αρχαιολογικά και θεματικά μουσεία (το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, το Μουσείο του Θεόφιλου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα, Σιδηροδρομικό Μουσείο Βόλου) στα οποία εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, ο λαογραφικός πλούτος (κεντήματα, ξυλόγλυπτα, φορεσιές, σκευή κ.α.) και έργα της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής του 
προορισμού

• Προορισμός συνυφασμένος με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας κατά τους Νεότερους Χρόνους του ελληνικού κράτους με πλήθος σωζόμενων αγροτικών μνημείων, όπως πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι, 
οινοποιεία, κτλ.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα σε όλη τη διάρκεια του έτους (Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου, Μουσικό Χωριό στον Άγιο Λαυρέντιο, International Pelion Festival κλασσικής μουσικής με συμμετοχές από πολλές ευρωπαϊκές 
και μη χώρες, Rhythmatic Open Air Festival, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών – Διαμαντής Παλαιολόγος, Los Almyros Festival, Φεστιβάλ Βόλου κ.α.) και λαογραφικές εκδηλώσεις / έθιμα / γιορτές υπαίθρου (τα πανηγύρια της 
Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, οι Μάηδες στη Μακρυνίτσα, ο Πηλιορείτικος γάμος στην Πορταριά κ.α.)

• Δυνατότητες αξιοποίησης του ιστορικού, θρησκευτικού και μυθολογικού πλαισίου (Βόλος – πόλη των Αργοναυτών και αρχαία Ιωλκός, Πήλιο – το Βουνό των Κενταύρων και των Νυμφών, Αχιλλέας, Ιάσωνας και Αργοναύτες) 
αλλά και σύγχρονων ιστορικών προσωπικοτήτων (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη Σκιάθο, Ρήγας Φεραίος στο Βόλο / Βελεστίνο) του προορισμού με διεθνή εμβέλεια για την δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου, την 
προβολή και την προώθηση του προορισμού και τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων

• Ο προορισμός «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» αποτελεί τμήμα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Θεσσαλίας, ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη του Πολιτιστικού Τουρισμού, που αποτελεί αναπτυξιακό πρόγραμμα που 
σχεδιάστηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και προβλέπει την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Θεσσαλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό €37 εκατ. για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλίας και την υλοποίηση μιας σύγχρονης περιηγητικής διαδρομής με βασικούς 
πόλους εντός του προορισμού το αρχαίο θέατρο των Φθιώτιδων Θηβών, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας και τους προϊστορικούς οικισμούς Σέσκλο και Δήμινι

• Σύμφωνα με το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, προβλέπεται η υλοποίηση και της Ο.Χ.Ε. «Νήσων Βορείων Σποράδων», με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, 
την αύξηση των τουριστικών ροών, την ανάδειξη αλλά και προστασία πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την αναμόρφωση / αναβάθμιση 
του αστικού περιβάλλοντος και των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης και, εν γένει, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών

• Σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων) και περιορισμένη ενσωμάτωση αφήγησης για 
την προβολή και προώθησή του

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση κύριων προϊόντων (4)
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 το κύριο τουριστικό προϊόν του City Break και του MICE

• Ασφαλής προορισμός με σημαντικούς τουριστικούς πόρους (τοπία φυσικού κάλλους, πολιτιστικό και 
θρησκευτικό απόθεμα, γαστρονομία, εναλλακτικές δραστηριότητες, οινοτουρισμό κ.α.) για την 
προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών, ταξιδιών κινήτρων και εταιρικών εκδηλώσεων με βιωματικά στοιχεία και 
εμπειρίες και την διάχυση τουριστικών ροών και δαπανών

• Συνεδριακές υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες σε δημόσιους ή πολιτιστικούς χώρους όπως 
το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Αργαλαστή Πηλίου, καθώς και 
υποδομές σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες που μπορούν να φιλοξενήσουν μικρής / μεσαίας 
δυναμικότητας συνέδρια / εκδηλώσεις (μέγιστο τα 1.200 άτομα) σε Βόλο και Σκιάθο

• Βασικοί περιορισμοί αποτελούν οι συνεδριακές υποδομές, οι δυνατότητες πρόσβασης (ιδιαίτερα εκτός 
της κύριας τουριστικής περιόδου) καθώς και η σχετική έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών 
κατηγοριών, ιδίως στο Βόλο, που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του MICE – εστίαση 
κυρίως στην εσωτερική αγορά

• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Βόλου, το 6ο μεγαλύτερο σε πληθυσμό στον ελλαδικό χώρο, με 
σύγχρονη αστική κουλτούρα, κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, φιλικό αστικό περιβάλλον με οργανωμένο 
δίκτυο αστικής κινητικότητας, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, πόρους και σημεία 
ενδιαφέροντος όπως διατηρητέα κτίρια, νεοκλασικά κτίρια, παλιά αρχοντικά και βιομηχανικά κτίρια, 
προσφυγικές γειτονιές, μουσεία, πάρκα, εκτεταμένη παραλιακή ζώνη, γαστρονομία λόγω της 
κουλτούρας των τσιπουράδικων και του μεζέ στη Νέα Ιωνία

• Εγγύτητα με παραλίες και τον ορεινό όγκο του Πηλίου που δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη του Sun & 
Beach και εναλλακτικών θεματικών προϊόντων (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Sports & Activities) 
σε συνδυασμό με το City Break, καθώς και για επίσκεψη στις Σποράδες λόγω της ακτοπλοϊκής 
συνδεσιμότητας από το Λιμένα Βόλου 

• Έντονη νυχτερινή ζωή λόγω του φοιτητικού στοιχείου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), καλλιτεχνικά και 
θεματικά φεστιβάλ / εκδηλώσεις (π.χ.  Διεθνές Φεστιβάλ Βόλου)

• Έλλειψη κόμβου εισόδου για απευθείας διεθνείς αφίξεις, καθώς ο Κρατικός Αερολιμένας Αγχιάλου 
παρουσιάζει χαμηλό αριθμό διεθνών αφίξεων, περιορισμένη και υψηλής εποχικότητας αεροπορική 
συνδεσιμότητα με διεθνείς αγορές, έχοντας ως αποτέλεσμα να λειτουργεί με ωράριο – ο Βόλος 
αποτελεί προορισμό που προσελκύει κυρίως εγχώριο τουρισμό με 83,5% των αφίξεων σε ξενοδοχειακά 
καταλύματα (πλην κάμπινγκ) το 2019 να αφορά ημεδαπούς επισκέπτες.

• Σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα για το προϊόν City Break ως προς τις διεθνείς αγορές σε σχέση με τη 
Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τη Θεσσαλία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και 
του Αεροδρομίου Μακεδονία, και διαθέτει περισσότερες υποδομές καταλύματος και συνεπώς έχει τη 
δυνατότητα να απορροφήσει τον εισερχόμενο τουρισμό

MICECity Break
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να 
αναπτυχθούν στον προορισμό.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

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

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Γαστρονομικός πλούτος, διακριτή γαστρονομική ταυτότητα / κουλτούρα, τοπικά προϊόντα (ΠΟΠ / ΠΓΕ) που αποτελούν την βάση για παραδοσιακά εδέσματα / συνταγές, 

παραδοσιακές αγορές, μεγάλη ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης / διατροφής, οινοτουριστικοί πόροι (οινοποιεία και οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ στη Νέα Αγχίαλο), γιορτές υπαίθρου 
και πανηγύρια που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τη λαογραφία, ορισμένες βιωματικές εμπειρίες και αρχικές προσπάθειες εδραίωσης και προβολής της γαστρονομικής 
ταυτότητας του προορισμού με καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων και συμμετοχή στην πρωτοβουλία Γαστρονομικές Κοινότητες (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης 
• Έλλειψη Ιαματικών Φυσικών Πόρων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Τουρισμού – ορισμένες υπηρεσίες ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών στον προορισμό (κυρίως στο Πήλιο) με πλούσια λαογραφική παράδοση, αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον και αυθεντική ατμόσφαιρα εντός τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σημαντική τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτουριστικές μονάδες και αγροτουριστικοί 
ξενώνες / καταλύματα και δυνατότητα διασύνδεσής των πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε 
επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού και του 
Οικοτουρισμού.

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και σημαντική συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών στο Πήλιο (πιο 
εδραιωμένοι τουριστικά η Πορταριά, η Τσαγκαράδα, η Ζαγόρα και η Μακρινίτσα), στη Μαγνησία και στις 
Σποράδες, αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (65), με πλούσια λαογραφική 
παράδοση, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον (αρχοντικά, πέτρινες κρήνες, λιθόστρωτα καλντερίμια, τοξωτά γεφύρια, 
παραδοσιακές εκκλησίες) και αυθεντική ατμόσφαιρα σε σχετική εγγύτητα με φυσικούς πόρους (βουνά, δάση, 
θάλασσα) υψηλής βιολογικής και αισθητικής αξίας

• Σημαντική αγροτική παραγωγή, πληθώρα τοπικών πρώτων υλών (π.χ. μέλι, τσίπουρο, γραβιέρα, κασέρι, κάστανα 
κ.α.) και παραγόμενων τοπικών προϊόντων (π.χ. γλυκά του κουταλιού, πίτες κ.α.), τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις / 
συνεταιρισμοί (π.χ. Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Πορταριάς, Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αλοννήσου, Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γλώσσας Σκοπέλου κ.α.), οινοπαραγωγική δραστηριότητα, ορισμένες ολοκληρωμένες μονάδες Αγροτουρισμού 
που περιλαμβάνουν παραδοσιακού τύπου πετρόκτιστα καταλύματα, παραδοσιακή γαστρονομία με τοπικές 
πρώτες ύλες και θεματικές αγροτουριστικές δραστηριότητες (π.χ. Krista Gastronomy Hotel κ.α.), καθώς και 
αγροτουριστικοί ξενώνες 

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού με βασική εστίαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις επισκέψιμες μονάδες, τους φυσικούς πόρους 
και τις αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς που χαρακτηρίζεται από έντονη 
ποικιλομορφία και εναλλαγή των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με τους ορεινούς όγκους της 
Μαγνησίας να διαθέτουν έντονη βλάστηση και πλούσια βιοποικιλότητα, και τα νησιά των Σποράδων με το 
μοναδικό και αναλλοίωτο θαλάσσιο περιβάλλον, την πλούσια ιχθυοπανίδα και την έντονη βλάστηση

• Πεζοπορικά μονοπάτια στις Σποράδες και στη Μαγνησία και θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον 
προορισμό, με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία: 8 περιοχές εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
Natura 2000, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, 2 Αισθητικά Δάση (Δάση Νήσου Σκιάθου 
Μαγνησίας, Δρυοδάσος Κουρί Αλμυρού Μαγνησίας), 1 Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (Νησί Πιπέρι στις Βόρειες 
Σποράδες), 2 Περιοχές Συμβάσης Βαρκελώνης (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βόρειων Σποράδων, 
Αισθητικό Δάσος Σκιάθου), καθώς και καταφύγια άγριας ζωής που προσφέρονται για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
υπαίθριων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων παρατήρησης της φύσης
− Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, αποτελεί το πρώτο Θαλάσσιο Πάρκο στην Ελλάδα, 

με τη μεγαλύτερη προστατευμένη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη (~2.220 τ.χλμ.) και περιλαμβάνει πέρα από 
τη θαλάσσια περιοχή, τη νήσο Αλόννησο, 6 μικρότερα νησιά (Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, 
Σκάτζουρα και Γιούρα) και 22 βραχονησίδες. Στις περιοχές του Πάρκου, όπου η πρόσβαση για το κοινό είναι 
ελεύθερη, επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων όπως κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση, παρατήρηση 
άγριας ζωής, πεζοπορία κ.α. Αποτελεί περιοχή με οικοτουριστικό και εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 
ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί χερσαίο και θαλάσσιο βιότοπο (καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monachus 
monachus και ειδών ορνιθοπανίδας) και διαθέτει ευρήματα από την Προϊστορική, Κλασσική και Βυζαντινή 
περίοδο (π.χ. ναυάγια, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες).

• Το Πήλιο, με το πλήθος οικοτουριστικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων που δύναται να προσφέρει, συγκροτεί 
μαζί με την πόλη του Βόλου ένα μοναδικό δίπολο ως προς τις συμπληρωματικότητες και τις συνέργειες που 
μπορούν να αναδειχθούν μεταξύ των τουριστικών προϊόντων του προορισμού με βάση τον Οικοτουρισμό, ενώ η 
εγγύτητα του προορισμού με τον Παγασητικό και το Αιγαίο του προσδίδει ακόμη περισσότερες αναπτυξιακές 
δυνατότητες και δυναμική.
− ~250 ξενοδοχειακές μονάδες στο Πήλιο (εκτός Βόλου) με μέσο μέγεθος 17,4 δωμάτια, με τις περισσότερες να 

είναι οικογενειακές χωρίς επαγγελματική διαχείριση προσφέροντας υπηρεσίες τύπου Bed & Breakfast και μη 
προωθώντας βιωματικές δραστηριότητες, οικοτουριστικές, αγροτουριστικές ή ενεργούς αναψυχής 
(περπάτημα, εκδρομές κ.α.) - μη αξιοποίησης της τάσης για αυθεντικές / βιωματικές τουριστικές εμπειρίες

− Χαμηλή μέση διάρκεια παραμονής (2-3 διανυκτερεύσεις) και τουριστική περίοδος με ζήτηση που καλύπτει 
μόλις 3 μήνες την θερινή περίοδο (Ιούλιο-Σεπτέμβριο), ορισμένες ημέρες γύρω από το ελληνικό Πάσχα, με 
την περίοδο της άνοιξης (Μαρτίου-Ιουνίου) να θεωρείται περίοδος χαμηλής ζήτησης – δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω ανάπτυξης και προώθησης ενός εξειδικευμένου 
τουριστικού προϊόντος με στοιχεία Αγροτουρισμού, Οικοτουρισμού και Sports & Activities

ΟικοτουρισμόςΑγροτουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αθλητικού και Γαστρονομικού 
Τουρισμού.

Sports & Activities

• Ορεινοί όγκοι και πλούσιο φυσικό περιβάλλον που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες π.χ. ορεινή ποδηλασία / τρέξιμο, ιππασία, canyoning, διαδρομές με οχήματα εκτός 
δρόμου και ορισμένες υποδομές, όπως π.χ. μονοπάτια περιήγησης και ορειβασίας στο σύνολο των ορεινών όγκων 
του προορισμού με διαβαθμίσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια, ορειβατικά καταφύγια με στοιχειώδεις / 
ικανοποιητικές παροχές και αναρριχητικά πεδία

• Σχετικά ανεπτυγμένες υποδομές για ορισμένους τύπους Sports & Activities (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο, αθλητικά 
κέντρα και ξενοδοχεία με κατάλληλες υποδομές, εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις και στάδια με μεγάλη 
χωρητικότητα) που μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις (με κατάλληλες βελτιώσεις / συντήρηση) και 
να αποτελέσουν προπονητικά κέντρα για εγχώριες ομάδες / αθλητές
− 1 υποδομή Χιονοδρομικού Τουρισμού στην περιοχή Αγριολεύκες Πηλίου, σε απόσταση 27 χλμ. από το Βόλο 

και σε υψόμετρο 1.471 μ. με 4 κύριες πίστες, 1 πίστα αρχαρίων, 1 πίστα δρόμου αντοχής - το μοναδικό 
χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα με θέα σε 2 θάλασσες (Παγασητικός και Αιγαίο), κάτι που αποτελεί το 
συγκριτικό του πλεονέκτημα - βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού Τουρισμού αποτελούν η 
μακροχρόνια τάση μείωσης της περιόδου χιονιού λόγω κλιματικής αλλαγής (αποτρεπτικός παράγοντας για 
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων αναβάθμισης των υποδομών), ο διεθνής ανταγωνισμός από τις 
βαλκανικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία) και η μείωση των διανυκτερεύσεων από Έλληνες επισκέπτες (λόγω 
οικονομικής κρίσης και βελτιωμένης οδικής συνδεσιμότητας) – προσελκύει τους χειμερινούς μήνες κυρίως 
Έλληνες, αλλά και επισκέπτες από τα Βαλκάνια (Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία), με την επισκεψιμότητα να 
συγκεντρώνεται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και την περίοδο Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς (λόγω των 
κρατήσεων των Ελλήνων για μικρές αποδράσεις), ενώ ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος έχουν χαμηλή ζήτηση

− Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς που βρίσκεται σε υψόμετρο 650μ. σε ένα καταπράσινο περιβάλλον και λειτουργεί 
ως αθλητικό προπονητικό κέντρο με γήπεδα ποδοσφαίρου, basket, volley, tennis, με χωρητικότητα 600 
θέσεων, αίθουσα βαρών και μονοπάτια, κατάλληλα για προετοιμασία ομάδων, καθώς και ορισμένες 
υποδομές καταλύματος με ειδίκευση / στόχευση σε Sports & Activities και προετοιμασία αθλητικών ομάδων

− Πανθεσσαλικό Στάδιο και Εθνικό Στάδιο Βόλου που κατασκευάστηκαν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
ενώ έκτοτε πραγματοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης και λειτουργούν για τις ανάγκες ποδοσφαιρικών ομάδων 

• Δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής στην παράλια περιοχή 
και τα νησιά του προορισμού (windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα κ.α.), ενώ ο Παγασητικός αποτελεί ιδανικό 
προορισμό καταδύσεων με οργανωμένα καταδυτικά κέντρα, ενώ και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 
Βορείων Σποράδων με το πρώτο Υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας στη Νήσο Περιστέρα, που εγκαινιάστηκε 
πρόσφατα, προσφέρεται για καταδύσεις - 3 ναυάγια στη λίστα με τα 91 ναυάγια που πρόσφατα 
απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) για 
οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής (1 σε Βόρειες Σποράδες, 2 στην ΠΕ Μαγνησίας)

• Ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις που μπορούν να προσελκύσουν εγχώριο και διεθνές αθλητικό ενδιαφέρον (π.χ. 
Pilio Trail City Run, Adventure Rally Enduro South Pelion, Αλόννησος Challenge, Skiathos Palace Cup κ.α.)

• Τοπική γαστρονομική παράδοση, διακριτή και δυναμική γαστρονομική κουλτούρα και ταυτότητα σε Πήλιο και 
Βόλο με τα φημισμένα τσιπουράδικα και μεζεδοπωλεία, καθώς και παραδοσιακές αγορές και μεγάλη ποικιλία 
τοπικών επιχειρήσεων σίτισης / διατροφής όπως τοπικά παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες / ψητοπωλεία / 
ταχυφαγία, παραδοσιακά παντοπωλεία καθώς και λοιπά σημεία πώλησης τοπικών / παραδοσιακών 
αγροδιατροφικών προϊόντων

• Κομμάτι της γαστρονομικής ταυτότητας του Βόλου και του Πηλίου και διακριτό στοιχείο της ταυτότητας του 
προορισμού, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επισκέπτες, αποτελούν τα αποστάγματα (ούζο και 
τσίπουρο), μαζί με τους προσφερόμενους τοπικούς μεζέδες που ποικίλουν και διαφοροποιούνται από την 
υπόλοιπη Ελλάδα.

• Πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή που περιλαμβάνει προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ [Μήλα Ζαγοράς Πηλίου 
(ΠΟΠ), Φιρίκι Πηλίου (ΠΟΠ), Κονσερβολιά Πηλίου (ΠΟΠ), τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ Μαγνησίας: Φέτα, Κασέρι, 
Μανούρι, Γαλοτύρι, Μπάτζος)] και τοπικές συνταγές / εδέσματα (Πηλιορίτικο Μπουμπάρι, Αστακομανέστρα, 
Κακαβιά Αλοννήσου, το Σπεντζοφάι, Σκοπελίτικη Πίτα κ.α.)

• Προορισμός με οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω του Αμπελώνα της Αγχιάλου, νότια του Βόλου, όπου 
καλλιεργείται σε παραθαλάσσια αμπελοτόπια, η πιο διαδεδομένη ελληνική λευκή ποικιλία, ο Ροδίτης και σε 
μικρότερη έκταση το Σαββατιανό, παράγονται οίνοι με τις ενδείξεις ΠΟΠ Αγχίαλος και ΠΓΕ Μαγνησία και 
υπάρχουν ορισμένα επισκέψιμα οινοποιεία και κτήματα – αναπτυσσόμενη αμπελοκαλλιέργεια και οινική 
παραγωγή στον Αλμυρό και στην Αργαλαστή (Νότιο Πήλιο) και οινοποιητική δραστηριότητα σε Σκιάθο (Αλυπιακός 
οίνος) και Σκόπελο (αναβίωση αρχαίου Πεπαρήθιου οίνου) – απαιτείται περαιτέρω αξιοποίηση προβολή & 
προώθηση των διαθέσιμων πόρων

• Γιορτές υπαίθρου, τοπικών προϊόντων και πανηγύρια που συνδυάζουν τη λαογραφία με τη γαστρονομία, καθώς 
και ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες

• Πρώτες προσπάθειες προώθησης και καθιέρωσης της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού μέσα από την 
καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων, όπως το 1ο Pelion Gastronomy Festival στο Πήλιο και του 
φεστιβάλ Yachting Βόλος: Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία στην πόλη του Βόλου, και μέσα από την 
συμμετοχή του Πηλίου και της Σκιάθου στο πρόγραμμα δράσης Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy & Wine 
Tourism όπου επαγγελματίες στον τομέα της γαστρονομίας συνεργάζονται, με στόχο την καταγραφή της ποιοτικής 
γαστρονομικής προσφοράς και την ανάδειξη κάθε προορισμού σε αναγνωρίσιμο Γαστρονομικό και Οινικό 
Προορισμό

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 2,3

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

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

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

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

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

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

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

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,8

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

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

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

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

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

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,8

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

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

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

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

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 2,6

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

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

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

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

Σποράδες»
• Απουσία Μνημείου UNESCO

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

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 2,0

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

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~20,4% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,2 / 5,0
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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 «Βόλος, Πήλιο & 
Σποράδες» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

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

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Βόλος, Πήλιο & 
Σποράδες» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία

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

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Κύπρο, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, 
Ελβετία, Γαλλία, Σκανδιναβικές χώρες, Πολωνία, 
Τσεχία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία), Ισραήλ
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Αναβάθμιση υποδομών αερολιμένα και 
λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
συνδεσιμότητας

• Επιχειρησιακό σχέδιο προβολής του αεροδρομίου της Ν. Αγχίαλου και δράσεις προσέλκυσης πτήσεων και συνδεσιμότητας με θέσπιση σταθερού 
πτητικού προγράμματος με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και ένταξη του αεροδρομίου σε επιδοτούμενες άγονες γραμμές, ενέργειες που θα 
καταστίσουν τον αερολιμένα της Ν. Αγχιάλου ως πύλη εισόδου της Περιφέρειας κεφαλαιοποιώντας τη δυνητική ακτίνα επιρροής του 

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

• Αξιοποίηση και προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του αεροδρομίου της Σκιάθου και προώθηση του επενδυτικού σχεδίου που ολοκληρώθηκε ώστε 
να προσελκύσει νέες συνδέσεις 

• Αξιοποίηση του λιμένα Βόλου με έργα αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και διαχωρισμό των ζωνών λειτουργιάς και μεταφορά της εμπορικής 
δραστηριότητας σε νέο χώρο

• Επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του λιμένα για τα κρουαζιερόπλοια, καθώς ο λιμένας στερείται σύγχρονων υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης 
των επισκεπτών κρουαζιέρας.

• Σύνδεση του λιμένα Βόλου με το λιμένα Θεσσαλονίκης
• Έργα που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και του λιμανιού Αγνώντα στη Σκόπελο 
• Βελτίωση των λιμενικών υποδομών στα λιμάνια των Βόρειων Σποράδων με έργα εκβάθυνσης του λιμένα Σκόπελου και Γλώσσας, φωτοβολίας και έργα 

για την αποφυγή πρόσκρουσης στο λιμένα Αλοννήσου
• Επίσπευση της λειτουργίας του υδατοδρομίου στο Βόλο και έναρξη διαδικασιών για τη χωροθέτηση και κατασκευή υδατοδρομίων στα νησιά των 

Σποράδων ώστε να βελτιωθεί η ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα
• Ανάπτυξη/Βελτίωση/Ενίσχυση συνδεσιμότητας των ανατολικών παράλιων του Πηλίου με τις Σποράδες μέσω αναβάθμισης κυρίως του Λιμένα Πλατανιά 

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

1.1.2. Ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών και 
συνδεσιμότητας

• Προώθηση και επίσπευση υλοποίησης του σιδηροδρομικού έργου σύνδεσης της Λάρισας με τον Βόλο μέσω ηλεκτροκίνησης (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 
2014-2020)

• Σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης του Βόλου με  το αεροδρόμιο Ν. Αγχίαλου 
• Εκπόνηση μελέτης για την λειτουργία τραμ στο Βόλο

1.1.3 Βελτίωση & ανάπτυξη διαπεριφερειακού και 
ενδοπεριφεριακού οδικού δικτύου και 
συνδεσιμότητας

• Βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου και του λιμένα Βόλου 
• Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου του Βόλου με τη δημιουργία ισόπεδων κόμβων και έργων ασφάλειας που θα εξυπηρετούν την είσοδο 

στην πόλη και τους γειτονικούς οικισμούς 
• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στους τουριστικούς οικισμούς της Αλοννήσου (π.χ. Πατητήρι) καθώς και του οδικού δικτύου της βορείας πλευράς της 

Σκοπέλου που συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
• Αποκατάσταση του οδικού επαρχιακού οδικού δικτύου Σκιάθου με εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης
• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στο Πήλιο με σημαντικά έργα όπως η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου
• Βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής του Πηλίου καθώς εμφανίζει επικίνδυνα σημεία, κακή σήμανση, διέρχεται από οικισμούς ενώ απαιτούνται 

έργα αποκατάστασης και προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα που περιλαμβάνουν κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων και ειδικών έργων 
για την αποφυγή κατολισθήσεων

• Αναβάθμιση με έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας στο Νότιο Πήλιο ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να δημιουργηθούν 
υποδομές που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη οικοτουριστικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων

• Προώθηση απευθείας οδικής σύνδεσης του προορισμού (Βόλος και Πήλιο), με το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μέσω λεωφορείων 
ιδιωτικού χαρακτήρα στα οποία θα δύναται να γίνει προκράτηση από τους ενδιαφερόμενους 

• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, άλλων 
μέσων μαζικής μετακίνησης και της διατροπικής 
συνδεσιμότητας των περιοχών του προορισμού

• Ανάπτυξη ενιαίου και πολυτροπικού προγράμματος συνδεσιμότητας εντός του προορισμού (π.χ. ΚΤΕΛ με δρομολόγια ευθυγραμμισμένα με τις 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις)

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

• Βελτίωση/βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) των δρομολογίων και της συνδεσιμότητας των υπεραστικών ΚΤΕΛ Βόλου και 
Σποράδων, ιδίως κατά την περίοδο αιχμής μεταξύ τοποθεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος,

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένες) καθώς και χωροθέτηση 

δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών 

1.1.5. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητας

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (αεροδρόμιο, ΜΜΜ) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος 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, κ.α.

• Αναβάθμιση των ιδιωτικών χώρων (εστίαση, καταλύματα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμεΑ και ανθρώπων τρίτης ηλικίας 

1.1.6. Ενίσχυση υποδομών υγείας • Υποστήριξη, προώθηση και ενίσχυση του συστήματος τηλεϊατρικής στην Σκιάθο η οποία έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και επέκταση του δικτύου σε 
Σκόπελο και Αλόννησο

• Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηρίων και υποδομών τους 
σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 
των Κέντρων Υγείας  Ανατολικού και Νότιου Πηλίου, Σκιάθου και Σκοπέλου και του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου, -οι ανάγκες 
είναι πιο επιτακτικές σε Σκόπελο και Αλόννησο, και στην τελευταία προτείνεται αναβάθμιση της δομής σε Κέντρο Υγείας καθώς υπάρχουν οι 
κατάλληλες κτιριακές υποδομές- προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της 
τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

• Ενίσχυση του ΕΚΑΒ σε Ανατολικό και Νότιο Πήλιο (π.χ. δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ σε Νότιο Πήλιο), καθώς και στα νησιά των Βόρειων Σποράδων με 
προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, ασθενοφόρα και άλλα μέσα διακομιδών και ταχείας ανταπόκρισης-μηχανές)

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Προώθηση αντιπλημμυρικών έργων, ιδίως σε Σκιάθο και Σκόπελο
• Έργα εκσυγχρονισμού, αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο με στόχο 

τη βελτίωση της διανομής και ποιότητας του νερού
• Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

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 «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες», ενώ 
προτείνεται η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς 
ανάπτυξη των υπό-προορισμών 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

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

• Συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό για την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός στα κύρια τουριστικά προϊόντα αλλά και  στον 
τομέα του οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού  (συμμετοχή σε εκθέσεις, αρθρογραφία σε ψηφιακές σελίδες που ασχολούνται με τον τουρισμό και τα 
ταξίδια, αφιερώματα και σε έντυπα αεροπλάνων). 

• Ολιστική προσέγγιση ως προς την τουριστική ανάπτυξη και τη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που προβάλει την αυθεντικότητα του προορισμού, 
τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και την ευκαιρία που παρέχει στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τη φύση (ορεινός όγκος Πηλίου, θαλάσσιο πάρκο 
στην Αλόννησο, μεγάλη ακτογραμμή που προσφέρεται για κολύμπι και εκδρομές yachting, πεζοπορία στις κατάφυτες Σποράδες) απολαμβάνοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εστίασης, καταλύματος και ήπιας άθλησης/ψυχαγωγίας

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

1.2.2. Εμπλουτισμός των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Αισθητική αναβάθμιση του λιμένα Βόλου καθώς και των κεντρικών οικισμών του αστικού ιστού ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες 
του yachting και τους επισκέπτες που επιλέγουν τον προορισμό για S&B διακοπές 

• Ανάπλαση των χώρων πρασίνου και δημιουργία θεματικού μυθολογικού πάρκου στο Βόλο 
• Αποκατάσταση του κτιρίου «Μπούρτζι» και του Φάρου στη νησίδα Ρέπι στη Σκιάθο 
• Ανάπτυξη/προώθηση του Βόλου ως city break προορισμού με έμφαση στη γαστρονομία, τον τρόπο διασκέδασης, το παραλιακό μέτωπο και τις 

πολιτιστικές υποδομές που διαθέτει, αποτινάσσοντας την προσέγγισή του ως transit προορισμού προς Πήλιο και Σποράδες
• Επικαιροποίηση και αναβάθμιση του brand «Πήλιο» με αξιοποίηση της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Βόλος και ανανέωση της σχέσης δίπολου των 

υπο-προορισμών στη βάση της συμπληρωματικότητας (Βόλος αστικός Τουρισμός-Πήλιο τουρισμός φύσης, υπαίθριων δραστηριοτήτων και άθλησης) 
και των αυθεντικών τοπικών εμπειριών, αξιοποίηση σύγχρονων τάσεων του τουρισμού (ψηφιοποίηση, αειφορία, βιωσιμότητα, περιβάλλον), και 
«σύνδεση» με τις Σποράδες, οι οποίες αποτελούν δημοφιλή πύλη εισόδου τουρισμού από το εξωτερικό και προσφέρουν πλήθος ελκυστικών επιλογών

• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο 
τουριστικό προϊόν και να ενισχυθεί η δυνατότητα του προορισμού να λειτουργεί ως ενιαίος τουριστικός πόλος έλξης όλο το χρόνο (π.χ. σύνδεση 
καταδυτικού τουρισμού και γαστρονομίας με yachting, σύνδεση γαστρονομίας και του Πολιτιστικού Τουρισμού με τον Sports & Activities (Χιονοδρομικό
Τουρισμό) και τις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης) με στόχο την αύξηση της μέση διάρκειας παραμονής και την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου 

• Σύνδεση του yachting με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό, με επίκεντρο τις Σποράδες
1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 

επισκεπτών
• Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, που η 

γεωγραφική της θέση και τα σημεία ενδιαφέροντος ευνοούν τον οδικό τουρισμό
• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους
• Βελτίωση των συνδέσεων εντός του προορισμού (ΚΤΕΛ, ακτοπλοϊκή σύνδεση) ώστε να επιτευχθεί ενιαία στρατηγική προώθησης και προσφορά ενός 

πολυποίκιλου τουριστικού προϊόντος
• 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)

• 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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό τη γρήγορη, εύκολη και 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.  Σαφής και κύρια 
ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει (αστικό κέντρο, ορεινοί 
όγκοι, οικοτουρισμός και πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός). Σύμφωνα την ψηφιακή ανάλυση κυρίαρχες λέξεις αναζήτησης αποτελούν με 
σειρά κατάταξης Skiathos, Skopelos, Volos, Alonissos, Pelion. Προτείνεται η μελέτη και η σταδιακή ένταξη στην ψηφιακή πραγματικότητα ενός brand 
που θα περιλαμβάνει τα νησιά των Βόρειων Σποράδων και το Πήλιο, ώστε να επιτευχθεί η χρήση της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης

• Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμιο, λιμένας, σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος 
της πόλης του Βόλου 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) από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και δημόσιους φορείς που προσφέρουν εμπειρίες τουρισμού (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι)

• Aξιοποίηση εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, και των σύγχρονων εργαλείων digital marketing για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της στόχευσης σε αγορές και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ενεργειών προώθησης και προβολής 

1.3.3 Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε τουριστικούς 
πόλους του προορισμού

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:  

− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης LΕD, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά 
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, 
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας 
και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον 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 Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος

• Προώθηση υλοποίησης της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων που θα αναμορφώσει τους νησιωτικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, θα δημιουργήσουν νέα
αναπτυξιακή προοπτική, θα προωθήσουν τη βελτίωση βασικών, δικτυακών, περιβαλλοντικών και μεταφορικών υποδομών, θα αναδείξουν την
φυσιογνωμία τους και θα δώσουν τη δυνατότητα για αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού

• Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού και να μειωθούν οι διαρροές στους αστικούς ιστούς και στους 
ορεινούς οικισμούς του Πηλίου καθώς και προώθηση της κατασκευής υπόγειου αγωγού ύδρευσης για την τροφοδότηση του Τρικερίου

• Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην 
Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, 
με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. 

• Ανάπτυξη νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (ΕΕΛ σε Σκιάθο, Σκόπελο)

• Κατασκευή υποδομών και ευαισθητοποίηση πολιτών για την οικιακή κομποστοποίηση

• Επαναξιολόγηση της διαδεδομένης τεχνικής της καύσης των απορριμμάτων στην περιοχή του Βόλου

• Δίκτυα συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς τις καλές πρακτικές στη διαχείριση αποβλήτων όπως η συλλογή 
αστικών αποβλήτων, η κομποστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση και στις γενικότερες πρακτικές της κυκλικής οικονομίας

• Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών 
φαινομένων όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψη κατολισθήσεων και δασικών πυρκαγιών

• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης, ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση, τον περιορισμό των απορριμμάτων  και την κατανάλωση νερού

• Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες / τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενεργειακών και υδατικών 
πόρων

• Υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδίως στα νησιά των Βόρειων Σποράδων και το Πήλιο 

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίριο καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε 
επιχειρήσεις και οικίες

• Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων που θα αξιοποιούνται για ιδιοκατανάλωση 
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία                   
(συνέχεια)

1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Επίσπευση της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σκιάθου και Σκοπέλου

• Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και των κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων ιδιαιτέρα στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού όπως 
η πόλη του Βόλου 

• Αντικατάσταση των δημοτικών στόλων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούµενα 
λεωφορεία (ιδίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως νησιά Βόρειων Σποράδων και το Πήλιο όπου οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και ευέλικτα 
mini buses κρίνονται ιδιαίτερα χρηστικά) 

• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον αστικό ιστό του Βόλου

• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Βόλο και στο κέντρο των 
χωρών Σκιάθου και Σκοπέλου, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

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

• Προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών τοπικής (Πηλιορείτικης) αρχιτεκτονικής

• Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του 
επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού 
προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών και αξιοποίηση / ανάδειξη αποθέματος κτιρίων / εγκαταστάσεων βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία 
είναι συνυφασμένη με τον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας 

• Προστασία του ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος με ειδικές ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η πανίδα και χλωρίδα των 
νησιών 

• Ποιοτική καταγραφή και μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επισκεψιμότητας στους υδροβιότοπους, στα Εθνικά Πάρκα και στις 
προστατευόμενες περιοχές

• Ανάπτυξη ορθολογικών προσεγγίσεων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη φέρουσα ικανότητα του 
προορισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, που εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο του 
ηπειρωτικού παράκτιου μετώπου του προορισμού (Θεσσαλίας, Μαγνησίας/πλευρά που βρέχεται από το Αιγαίο καθώς και μέρος του Παγασητικού 
κόλπου). Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον 
εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

1.4.5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών 
πόλων του προορισμού και ενίσχυση των 
δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και 
ελέγχου των τουριστικών ροών

• Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του την φέρουσα ικανότητα των 
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

• Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης 
σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των 
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Συνεργασία μεταξύ φορέων με στόχο τη δημιουργία δικτύων τουριστικού προϊόντος και ενοποίησης της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού

• Ανάπτυξη συνεργειών σε καθετοποιημένες δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την ανάδειξη τουριστικών προϊόντων που θα 
φέρουν την υπογραφή του προορισμού και την αυτονομία στην προώθηση και λειτουργία του τουρισμού

• Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων επιχειρήσεων ώστε να καλλιεργηθεί εξωστρεφής πολιτική και να καταρτιστεί σχέδιο που θα 
προσελκύσει διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που αναζητούν νέους προορισμούς ώστε να ενισχυθεί το δίκτυο συνδέσεων της Ν. Αγχίαλου

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

• Σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων και ανθρώπων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων καθώς και των σύγχρονων μέσων ψηφιακής τεχνολογίας

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους με την αγορά 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις

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

• 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.)

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

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

1.5.4 Ενίσχυση / υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 
και της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων στον 
τουρισμό

• Στήριξη επενδύσεων σε τουριστικές μονάδες μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας και υψηλής κατηγοριοποίησης με στόχο την ενίσχυση της μέσης 
δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων του προορισμού, καθώς είναι σαφής η έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που θα προσελκύσουν 
αυξημένες αφίξεις από το εξωτερικό και θα στηρίξουν την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου

• Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προωθούν την 
διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα 
τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

• Αξιοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων που βρίσκονται στο Βόλο καθώς με τα κατάλληλα κίνητρα μπορούν να επιλεχθούν από ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
ώστε να αναπτυχθούν επιχειρηματικές τουριστικές δράσεις

• 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
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach του προορισμού

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμένα Βόλου με τα νησιά των Σποράδων με την πύκνωση των τακτικών θαλάσσιων δρομολογίων
• Επαναξιολόγηση της σύνδεσης των Σποράδων με τη Βόρεια Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα 

δρομολογίων με προσιτή τιμολογιακή πολιτική και σταθερό πρόγραμμα  
• Βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού (Βόλος - παράλια Πηλίου – Σποράδες) με τη την επέκταση του δικτύου θαλάσσιων ταξί με την ανάπτυξη 

υποστηρικτικών υποδομών 
• Χωροθέτηση στάθμευσης, εισόδου και εξόδου στα λιμάνια που εξυπηρετούν την ακτοπλοΐα στις Σποράδες 
• Επιτάχυνση της αδειοδότησης και κατασκευής του δικτύου υδατοδρομίων που προβλέπεται να αναπτυχθεί στις Σποράδες και επιτάχυνση της έναρξης 

λειτουργίας του υδατοδρομίου στο Βόλο. Η λειτουργία του δικτύου υδατοδρομίων θα βελτιώσει σημαντικά την συνδεσιμότητα εντός του προορισμού 
αυξάνοντας το επίπεδο συνεκτικότητας του προϊόντος. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης καθώς ο Βόλος και οι 
Σποράδες θα μπορέσουν να συνδεθούν με άλλους προορισμούς όπως τα Ιωάννινα και τα νησιά του Ιονίου

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας στους άξονες που οδηγούν σε παραλίες με ήπιες παρεμβάσεις χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον
2.1.2. Διαμόρφωση υποδομών που αναβαθμίζουν το 

προϊόν Sun & Beach
• Αξιοποίηση του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού στην Αλόννησο και το Δυτικό Παγασητικό ώστε να εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων διατηρώντας εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό προφίλ
• Κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων όπως σημεία

απόπλου και κατάπλου των σκαφών που χρησιμοποιούνται για την κατάδυση 
• Χωροθέτηση και αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης των λιμένων του Νότιου Πηλίου με στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και την οριοθέτηση 

της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο τμήμα
• Κατασκευή πεζοδρομίων σε δημοφιλείς δρόμους που συνδέουν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής πεζοπορία και 

περίπατος για τους επισκέπτες (π.χ. δρόμος Σκιάθος – Κουκουναριές)
• Αξιοποίηση του πλήθους των ναυαγίων που βρίσκονται στη θαλάσσια ζώνη της Αλοννήσου ώστε να δημιουργηθεί ένα μοναδικό πάρκο αρχαίων 

ναυαγίων με πρόγραμμα δράσεων που θα προσελκύει την πολυήμερη διαμονή καταδυτών ενώ θα συνδέεται με δραστηριότητες του θαλάσσιου
πάρκου που βρίσκεται στην περιοχή

• Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε δημοφιλείς παραλίες και ειδική μέριμνα για τη στάση και στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων 
• Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
• Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση
• Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες 

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

2.1.3. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Επέκταση του δικτύου παραλιών προσβάσιμων για ΑμΕΑ 
• Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ,  άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με 

περιορισμένη όραση. Επέκταση των εγκαταστάσεων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης (σύστημα seatrack) καθώς οι υποδομές για τη χρήση τους 
υπάρχουν μόνο στις παραλίες Μηλιά και Γλύφα στην Αλόννησο

• Ευρύτερες παρεμβάσεις στις παραθαλάσσιες υποδομές ώστε αρκετές παραλίες του προορισμού να ενταχθούν στον χάρτη Προσβάσιμου Τουρισμού 
(Accessible Tourism). Προτεινόμενα έργα, εκτός από τη χρήση seatrack και κατάλληλων χώρων στάθμευσης, η κατασκευή ειδικών διαδρόμων που θα 
ενώνουν σημεία της παραλίες ώστε να επιτρέπεται η χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, αποδυτήρια για χρήση από ΑμΕΑ καθώς και χώροι σκίασης και 
πληροφοριακές πινακίδες για ανθρώπους με προβλήματα όρασης
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του 
προϊόντος Sun & Beach

• Σύνδεση του προϊόντος S&B στο Πήλιο με τους παραδοσιακού ορεινούς οικισμούς για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που 
συνδυάζει της παραθαλάσσιες δραστηριότητες με την αισθητική των ορεινών παραδοσιακών οικισμών 

• Αξιοποίηση και χρήση του αιγιαλού από τουριστικές μονάδες χωρίς να διαταράσσεται η ελεύθερη πρόσβαση και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
• Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση/ αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών καταλύματος προς μία βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη, ένταξη 

καινοτόμων υπηρεσιών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
• Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους που θα συνδυάζεται με την 

ανάλογη στρατηγική προώθησης (ρομαντικός τουρισμός, οικογενειακός κτλ.)
• Καλλιέργεια ενιαίας ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας ως προς το κυρίαρχο προϊόν του Sun & Beach ώστε σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας να ευνοηθεί η δυνατότητα μετάβασης, ημερήσιων εκδρομών και συνεκτικότητας
• Στοχευμένη στρατηγική ανάδειξης των πολυτελών καταλυμάτων της Σκιάθου που απευθύνονται σε high end τουρισμό 

2.2.2. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού 
μέσω της σύνδεσης του προϊόντος Sun & Beach
με άλλα τουριστικά προϊόντα 

• Αποκατάσταση του Κάστρου της Σκιάθου και του εσωτερικού χώρου που περιλαμβάνει κτίρια ιστορικού οικισμού ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα 
και να εμπλουτιστεί η τουριστική εμπειρία των επισκεπτών που επιλέγουν τη Σκιάθο με κριτήριο το εδραιωμένο προϊόν του S&B.

• Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Διμηνίου καθώς αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους και οργανωμένους προϊστορικούς οικισμούς. Τα έργα 
αναβάθμισης επικεντρώνονται στην προστασία και ενοποίηση του οικισμού ώστε να αποτελέσει έναν επισκέψιμο χώρο που φέρνει στο σήμερα την 
αρχιτεκτονική της εποχής, την ενασχόληση των κατοίκων με την θάλασσα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία καθώς και τις παραδόσεις όπως η ταφική 
διαδικασία και η τέχνη της κεραμικής

• Αναπαλαίωση και αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων ώστε να φιλοξενήσουν πολιτιστικές δραστηριότητες και φορείς πολιτισμού με στόχο την οργάνωση 
θεματικών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την ανάδειξη της ιστορίας του προορισμού

• Σύνδεση του εδραιωμένου προϊόντος S&B με τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του προορισμού που περιλαμβάνει ναυάγια κλασσικών, 
υστερορωμαικών και βυζαντινών χρόνων στις Βόρειες Σποράδες και στον Παγασητικό

2.2.3. Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων 
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα 
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

• Αξιοποίηση και καλλιέργεια συνεργασίας με διεθνή τουριστικά περιοδικά, σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, καθώς και ταξιδιωτικών bloggers με 
στόχο την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος μέσω συμμετοχής σε διεθνείς θεματικές λίστες και βραβεύσεις (π.χ. βράβευση ξενοδοχείου στη Σκιάθο 
ως ένα από τα έξι καλύτερα της Ευρώπης)

• Διαφημιστική προώθηση και προβολή, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, ενοποιημένου brand του προορισμού με έμφαση στα clusters που αναπτύσσονται μεταξύ των νησιών, του Πηλίου με το Βόλο καθώς και 
των επιλογών που προσφέρει ο προορισμός σε επίπεδο προϊόντος (χειμερινός και καλοκαιρινός προορισμός) και σε επίπεδο υπηρεσιών (πολυτελείς 
μονάδες στη Σκιάθο και εναλλακτικές υπηρεσίες στην Αλόννησο και τη Σκόπελο)

• Στρατηγικό σχέδιο προβολής των παραλιών του Πηλίου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου σύμφωνα με την παγκόσμια τάση του “secret places” και των 
αυθεντικών εμπειριών καθώς τα περισσότερα διαθέτουν απομονωμένες παραλίες, χωρίς οργανωμένες υποδομές αλλά με μοναδική φυσική ομορφιά.
Ειδικότερα η Αλόννησος βραβεύτηκε από διεθνές περιοδικό ως ένας από τους καλύτερους προορισμούς σε επίπεδο αειφορίας. Η ήπια τουριστική 
ανάπτυξη, το θαλάσσιο πάρκο και οι οικοτουριστικές δραστηριότητες επιτρέπουν την καθιέρωση του νησιού ως ένας εναλλακτικός προορισμός των 
S&B διακοπών
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης των προορισμών με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων με το προϊόν Sun & Beach 
δραστηριοτήτων όπως υψηλή γαστρονομία, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), ποδήλατο, περιπατητικές διαδρομές και 
πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της δημιουργίας σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων 
Sun & Beach –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης που θα αφορά τον προορισμό  αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης

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

• Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών (POS terminal and retail system) στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών 
πληρωμών

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

• Στρατηγική σύνδεσης ης πολυτελούς φιλοξενίας και υπηρεσιών καταλύματος με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση και τον σεβασμό 
στην τοπική κοινωνία

• Επέκταση της αισθητικής αναβάθμισης των παραλιών του προορισμού με την τοποθέτηση ξύλινων και υπόγειων κάδων

• Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον

• Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, μέσω δυναμικών 
μελετών, παρακολούθησης δεικτών και στοχευμένων παρεμβάσεων

• 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

• Επέκταση του πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος της επαναφύτευσης θαλάσσιων λιβαδιών

• Έλεγχος ή και περιορισμός ελεύθερου camping, με στόχο την καθαριότητα του παράκτιου περιβάλλοντος 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με τη συνεργασία των δήμων και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο, με στόχο την αποτελεσματική αποκομιδή των ξενοδοχειακών απορριμμάτων και τη συλλογή των 
απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια

• Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά 
και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

2.4.2. Συμμετοχή σε προγράμματα αειφορίας που 
μετατρέπουν του προορισμού σε βιώσιμο 
προορισμό για κατοίκους και τουρίστες

• Αξιοποίηση  δράσεων των προγραμμάτων μετατροπής των νησιών σε «έξυπνους προορισμούς» που ενισχύουν την προστασία του παράκτιου τμήματος 
και περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση

• Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο 

• Συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς (π.χ. Πρόγραμμα ΙNTERREG) και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μετάδοση γνώσεων και 
τεχνογνωσίας ως προς την αειφόρα διαχείριση των παραλιών και των θαλασσών
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις • Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

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

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών προϊόντων του Sun & Beach, 
όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing κ.α.

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, 
σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών 
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και 
πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων

• Ανάπτυξη των υποδομών yachting στο λιμάνι  του Βόλου, δημιουργία σύγχρονης μαρίνας, που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και θα 
ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη του yachting και την προώθηση του προορισμού. Προτείνεται η διαπλάτυνση του υπάρχοντα μόλου, η τοποθέτηση 
πλωτής προβλήτας και η απομάκρυνση μέρους της εμπορικής δραστηριότητας  

• Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων με τη δημιουργία μαρίνων, αγκυροβολίων και καταφυγίων στην Αλόννησο, τη Σκόπελο  και την παραλιακή 
ζώνη του Πηλίου. H οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων με κατάλληλες υποδομές θα ενισχύσει το τουριστικό προφίλ του προορισμού και θα τον 
εντάξει στο χάρτη του ναυτικού τουρισμού. Το σχέδιο δικτύου τουριστικών λιμένων καλείται να λειτουργήσει σε ολιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη 
τον αριθμό των σκαφών ανά λιμένα σε συνάρτηση με το μέγεθος, την εκβάθυνση που ίσως απαιτείται  και άλλες παραμέτρους

• Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

• Αναβάθμιση των λιμένων Χορευτού και Άη Γιάννη σε Ανατολικό Πήλιο και Πλατανιά στο Νότιο Πήλιο ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 
και υπηρεσίες για τη φιλοξενία τουριστικών σκαφών και θαλάσσιων ταξί με σαφή διαχωρισμό από τον χώρο των αλιευτικών σκαφών

• Κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου Πλατανιά στο Νότιο Πήλιο σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα και τους περιβαλλοντικούς όρους 
• Ανάπτυξη συστημάτων πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών στα νησιά των Σποράδων ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση κατά τους 

θερινούς μήνες 
• Διαχωρισμός ζωνών στο λιμάνι της Σκιάθου με οριοθέτηση του επιβατικού τμήματος που εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα και του χώρου πρόσδεσης των 

σκαφών αναψυχής
• Υλοποίηση του προγραμματικού σχεδίου για τη χωροθέτηση της μαρίνας Σκιάθου και των λιμενικών και χερσαίων έργων που απαιτούνται. Στόχος είναι 

να δημιουργηθεί μία μαρίνα με σύγχρονες προδιαγραφές που θα βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και θα μπορεί να καλύψει την 
αυξημένη ζήτηση 

• Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής /συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο) ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών. Επιπλέον, απαιτείται πρόβλεψη για τη στάση και στάθμευση 
αυτοκινήτων εντός των λιμένων και τη δυνατότητα επαρκούς κίνησης των οχημάτων μεταφοράς σκαφών

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

• Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

• Σύνδεση του yachting με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό, το  Υποβρύχιου Μουσείου στο βυθό της νησίδας Περιστέρα στην Αλόννησο, το 
θαλάσσιο Πάρκο και τα υπόλοιπα σημεία που παρουσιάζουν καταδυτικό ενδιαφέρον λόγω τις βιοποικιλότητας και του ενάλιου αποθέματος

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων και αγκυροβολίων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί, αστική συγκοινωνία στα νησιά
• Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα του προορισμού, καθώς και της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως εκδηλώνεται σε φεστιβάλ, πανηγύρια και θρησκευτικές γιορτές που μπορούν να προσελκύσουν yachting επισκέπτες. Η Σκιάθος 
διαθέτει Μουσείο Ναυτικής και Πολιτισμικής Παράδοσης που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό εκθεμάτων όπως εργαλεία, ναυπηγική ξυλεία, πίνακες 
ζωγραφικής και συλλογή για τη ναυπηγική παράδοση των Σκιαθίτικων ταρσανάδων, 

• Εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού  με συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Προσφορά 
γαστρονομικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών κρουαζιέρων που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία καθώς και συνεργασία με 
τοπικά εστιατόρια ώστε να παρέχονται άμεσες και οργωμένες υπηρεσίες εστίασης

• Προώθηση και προβολή  του Ναυτικού Τουρισμού σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του Βόλου ως city break προορισμός. Η αστική ανάπλαση του 
Βόλου και του λιμένα αναμένεται να αναβαθμίσει την πόλη και να προσελκύσει το ενδιαφέρον στον τομέα του πολιτισμού και της αστικής ψυχαγωγίας 
(ανάπλαση χώρων πρασίνου, βελτίωση αστικής κινητικότητας, θεματικά πάρκα κτλ.)
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

3.2.2. Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων 
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα 
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

• Προώθηση των έργων αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Αη Γιάννη στο Πήλιο και στον προσήνεμο μόλο του λιμένα Βόλου καθώς 
με την ολοκλήρωση των έργων  προσφέρονται οι απαραίτητες υπηρεσίες για yachting (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος). Επιπλέον, στο λιμάνι του 
Αη Γιάννη πραγματοποιήθηκε εκβάθυνση που επιτρέπει τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων σκαφών αναψυχής 

• Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες (Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική)

• Ενίσχυση της προβολής και της προώθησης των θαλασσών του προορισμού και του Ναυτικού Τουρισμού, αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη κορυφαίων ναυταθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως και χαίρουν 
εγχώριου και διεθνούς κύρους -Διοργανώσεις όπως το Aegean Regatta και οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες στη Σκόπελο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος 
μιας στοχευμένης προβολής με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάδειξη του προορισμού 

• Προβολή και προώθηση του προορισμού με έμφαση στο Ναυτικό Τουρισμό, με τη διοργάνωση εκθέσεων ναυτικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. καθιέρωση του φεστιβάλ  Yachting Volos : Θαλάσσιος Τουρισμός και Γαστρονομία) και αξιοποίηση της δράσης του Ναυτικού Ομίλου Σκοπέλου και 
του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου

• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα
3.2.3. Προώθηση και προβολή του δικτύου 

τουριστικών λιμένων 
• Καλλιέργεια σχηματισμών clustering των νησιών των Σποράδων και του Πηλίου, συνδυαστικά με τη στρατηγική διάταξη μαρίνων, καταφυγίων και 

αγκυροβολίων που διαθέτουν και συμπληρωματικά ως προς τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα που διαθέτει το κάθε νησί
• Δημιουργία ενός δικτύου λιμένων με υψηλού επιπέδου παροχές που θα προωθείται ως ενιαίο προϊόν, θα συνδέεται με άλλους δημοφιλείς

προορισμούς του Αιγαίου και θα προσφέρει την προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις στα τέλη 
ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες του δικτύου, καθώς και προώθηση συνεργειών με τοπικούς προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων και 
τροφίμων. Για την ανάπτυξη του δικτύου απαιτείται η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με γειτονικές μαρίνες ώστε οι προορισμοί να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά

• Ανάπτυξη ενός δυνατού branding για το yachting με βελτίωση της διαφημιστικής προβολής των ελληνικών μαρίνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών τους 
και των Γαλάζιων Σημαιών που έχουν οι παραλίες του Πηλίου και των Σποράδων 

• Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης και προσέλκυσης σκαφών που θα διαθέτουν μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών 
• Αξιοποίηση της δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο στο παλιό και το νέο λιμάνι της Σκιάθου με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στους επισκέπτες

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις 
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

• Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και Μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και 
χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων yachting, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές 
και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο - με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση 
στα λιμεναρχεία και η ταλαιπωρία των επισκεπτών 
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας

• Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο 
σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς

• Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον 
πυθμένα, σημεία πρόσδεσης

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωση

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό 
Τουρισμό και ειδικότερα στα σκάφη αναψυχής

• Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και 
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών

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

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους 
υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

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

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων, 
μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας. Mentoring επιχειρηματιών του κλάδου

• Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδανικά με την εισαγωγή του 
Qualification Requirements for Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την 
Ελλάδα (Ισπανία και Ιταλία)

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων και το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό και ιδίως σε μαρίνες ως προς τα πρότυπα 
ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας / αειφορίας 
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Καταγραφή και χωροθέτηση βιώσιμων και πολλαπλής λειτουργικότητας αγροτικών περιοχών καθώς και χωροθέτηση της κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας 

• Ανάπτυξη υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής Αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος 
παραδοσιακού τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και
υλικοτεχνικών υποδομών που επιτρέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης αγροτικών εργασιών. Αξιοποίηση του 
αρχιτεκτονικού αποθέματος και των διατηρητέων κτιρίων στους Δήμους Ρήγα Φεραίου και Νότιου Πηλίου για τη δημιουργία αγροτουριστικών 
μονάδων 

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων 

• Ανάπτυξη υποδομών που συνδυάζουν τον αγροτουρισμό με τη λαϊκή τέχνη και τους τομείς που παραμένουν ενεργοί όπως η ζωγραφική και η 
ξυλογλυπτική

• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε παιδιά

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

4.2.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Ανάπτυξη των υπηρεσιών του αγροτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον του προορισμού που περιλαμβάνει πεδινά οικοσυστήματα με ελαιόδεντρα, 
αμπελώνες, ορεινούς όγκους με πλούσια βλάστηση και άγρια ζώα

• Ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων σε παραθαλάσσιες περιοχές που παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων και τη γνωριμία 
με την αλιεία

4.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος που θα παρέχει ένα μείγμα εμπειριών με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη των επισκεπτών για επαφή 
με τη φύση και προσωπικό/ ελεύθερο χρόνο - το σύνθετο προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα και παροχή υπηρεσιών 
ευεξίας, υγείας, αθλητισμού και φυσιολατρίας

• Προώθηση εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας, που δεν θα 
περιορίζεται σε αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά εντάσσει τον επισκέπτη στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας την επίγνωση ότι ο αγροτουρισμός 
λειτουργεί υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τους κατοίκους και την επαφή με τον τρόπο ζωής τους -
στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να συμμετέχει σε βιωματικές εμπειρίες εκτός αγροτικής ζωής όπως τα πανηγύρια 
και τα τοπικά έθιμα. 

• Σύνδεση των δραστηριοτήτων αγροτουρισμού με την ιστορία του τόπου από τη μυθολογία μέχρι και τη σύσταση του σύγχρονου κράτους. Το Πήλιο έχει 
συνδεθεί με πλήθος αρχαιοελληνικών μύθων όπως ο μύθος των Κενταύρων, ο Βόλος με την Αργοναυτική Εκστρατεία και τα νησιά των Σποράδων έχουν 
γνωρίσει πλήθος κατακτητών και επιρροών που έχουν αφήσει αποτυπώματα στην τοπική παράδοση και τη γαστρονομία  

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής του επισκέπτη με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία την ήπια 
αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στον περιορισμό της κατανάλωσης. Η εκμάθηση τεχνικών αποθήκευσης και συντήρησης μπορούν να αξιοποιηθούν και στο αστικό περιβάλλον και να 
διδάσκουν στους επισκέπτες έναν άλλον τρόπο επαφής με τις διατροφικές συνήθειες (διατήρηση φρέσκων προϊόντων χωρίς τη χρήση ενέργειας, 
περιορισμός του food waste) 

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε τμήματα αγοράς όπως οι Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του αγροτουρισμού 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές, θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε 
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

4.4.2. Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα 
υπαγορεύει τη λειτουργία των αγροτουριστικών 
μονάδων

• Κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των καταλυμάτων αγροτουρισμού και των μονάδων εστίασης ως προς την κατανάλωση ενέργειας (χρήση Φ/Β, 
ηλιακού θερμοσίφωνα, περιορισμός στη χρήση κλιματιστικών)

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
κ.α.)

4.4.3. Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 
αγροτικής παραγωγής

• Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργειας, της μεταποίησης και πώλησης βιολογικών προϊόντων

• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες (ΑΠΕ, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός) και 
να διαφυλάσσεται ο φυσικός πόρος 

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση / στήριξη απόκτησης του υφιστάμενου Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια 
του παρεχόμενου προϊόντος και να αποκτήσει ο προορισμός ένα ευρύτερα αναγνωρίσιμο σήμα που θα του επιτρέψει να συμμετέχει σε διεθνείς 
εκθέσεις ως ενιαίο προϊόν ταυτισμένο με την ποιότητα και τις αυθεντικές εμπειρίες 

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα

4.5.2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 

• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 
και γαστρονομίας

4.5.3 Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 
αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών

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

• Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και 
ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Αγροτουρισμού, του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος και της  Ένωσης Αγροτουρισμού Δυτικής Μακεδονίας)

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης

• Συνεργασία των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών στις περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Βελτίωση των πεζοπορικών μονοπατιών που ενώνουν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ή διέρχονται από κατάφυτες περιοχές καθώς και πεζοπορικών 
διαδρομών που περιλαμβάνουν φαράγγια στην Αλόννησο με στόχο την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού 

• Αναβάθμιση των μονοπατιών του Δήμου Βόλου με έργα όπως διαπλάτυνση και καθαρισμός ώστε να είναι εφικτή η διέλευση των πεζών χωρίς εμπόδια, 
την κατασκευή λιθόστρωτων σημείων και πέτρινων σκαλοπατιών καθώς και την κατασκευή ή συντήρηση ξύλινων γεφυριών ή κιγκλιδωμάτων για την 
διέλευση από ρέματα

• Κατασκευή κατάλληλων προστατευτικών τοιχίων ώστε να αποφευχθούν καταπτώσεις βράχων και όγκων χώματος
• Κατασκευή υποδομών και διαμόρφωση χώρων (μονοπάτι, σήμανση, παγκάκια κτλ.) στο αισθητικό δάσος στο Τρίκερι
• Αναπαλαίωση και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος των ορεινών οικισμών καθώς και σημείων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

όπως το τοξωτό γεφύρι της Τσαγκαράδας
• Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών σε παράκτια ανάπτυξη με κόμβους ποδηλατοστασίων στα νησιά των Σποράδων και στην περιοχή του Πηλίου

5.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων 
που προσφέρονται στις περιοχές 
οικοτουρισμού 

• Ανάπλαση του παλιού Καλντεριμιού από όπου διέρχονται πεζοπορικά μονοπάτια που οδηγούν προς το λιμάνι της Αλοννήσου και την Παλιά Αλόννησο
• Αξιοποίηση των σπηλαίων που βρίσκονται στον προορισμό τόσο στα νησιά των Σποράδων όσο και στο Πήλιο (π.χ. Σπήλαια Θέτιδας)
• Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και 

ορειβατικά καταφύγια). Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης, οικομουσείων και μουσείων φυσικής ιστορίας

• Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

• Ανάπτυξη υποδομών καταλύματος βιώσιμης διαχείρισης που θα απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές 
εμπειρίες και λαμβάνουν υπόψη τους το οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που φέρει η παραμονή τους σε έναν προορισμό

• Δημιουργία υποδομών όπως ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον 
οικοτουρισμό 

• Προώθηση και προβολή του προορισμού και των επιλογών που προσφέρει ως προς τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων ως 
μέρος του πυρήνα της τουριστικής του ταυτότητας, και σε συμπληρωματικότητα με τις λοιπές επιλογές που προσφέρει ο προορισμός (Ήλιος και 
Θάλασσα, γαστρονομικός) αλλά και τον χαρακτήρα του έτερου προορισμού της Θεσσαλίας

• Ανάδειξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και της θαλάσσιας ζωής στην οποία ζουν σπάνια θηλαστικά όπως η μεσογειακή φώκια
• Προώθηση των πεζοπορικών διαδρομών στα βουνά του Πηλίου που διοργανώνεται με πρωτοβουλία πολιτών τηρώντας όλους τους κανονισμούς της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
• Ανάπτυξη οικοτουριστών δραστηριοτήτων στη λίμνη Κάρλα σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς οικισμούς και το Μουσείο της Λίμνης
• Προώθηση και προβολή θεματικών διαδρομών περιήγησης και πεζοπορίας με βάση τα βότανα του Πηλίου και τον θεραπευτικών τους ιδιοτήτων από 

αποτυπώνονται στις μελέτες του Ασκληπιού  

• Προώθηση του Πηλίου ως εξειδικευμένος προορισμός για ιππασία καθώς η δραστηριότητα συνδέεται με το ιστορικό αφήγημα του τόπου ως βουνό 
των Κενταύρων, τα παραδοσιακά λιθόστρωτα μονοπάτια που κατασκευάστηκαν για τη διέλευση των αλόγων ενώ το δάσος και οι διαδρομές που 
χαράχθηκαν από τους ντόπιους για εμπορικούς και κοινωνικούς λόγους αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για περιήγηση με άλογο

• Σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος και ανάπτυξης δραστηριοτήτων οικοτουριστικού χαρακτήρα σε συνεργασία με  περιοχές σε γειτονικές 
Περιφερειακές Ενότητες (Τρίκαλα και Καρδίτσα), αναδεικνύοντας τον οριζόντιο και διαπεριφερειακό χαρακτήρα που μπορεί να έχει αυτό το τουριστικό 
προϊόν, διαχέοντας ευρύτερα τα οφέλη του

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.2. Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα τουριστικά 
προϊόντα για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εμπειρίας 

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό και την αγροδιατροφική παραγωγή με κεντρικούς άξονες τον τρόπο ζωής των 
ντόπιων κατοίκων στους ορεινούς όγκους και στους παραθαλάσσιους οικισμούς 

• Σύνδεση της οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής. Το Πήλιο παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης 
θεματικών πεζοπορικών διαδρομών με επίκεντρο το μύθο των Κενταύρων. Στη Σκιάθο ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το σπίτι όπου έζησε ο 
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, ο Α. Παπαδιαμάντης ενώ η χώρα της Σκοπέλου έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός 

• Εμπλουτισμός των βιωματικών τουριστικών εμπειριών με γαστρονομικά προϊόντα παρασκευασμένα από την τοπική πρωτογενή παραγωγή και 
φιλοξενία τους σε εστιατόρια που βρίσκονται εντός των οικοτουριστικών περιοχών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας τοπική κουζίνα

• Ανάπτυξη της αστροπαρατήρησης στο Πήλιο, καθώς διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον για αυτήν την δραστηριότητα που μπορεί να συνδυαστεί με την 
πεζοπορία και την περιήγηση καθώς και την υπαίθρια κατασκήνωση σε ελεγχόμενους χώρους 

5.2.3 Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών • Συνεργασία των Φυσιολατρικών Συλλόγων που λειτουργούν στα νησιά των Σποράδων και στο Πήλιο
• Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 

εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κτλ.)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

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

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 
ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό

• Δημιουργία εφαρμογής για την αναγνώριση με χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των οικοσυστημάτων

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Σύνδεση του οικοτουρισμού με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική 
συμμετοχικότητα

• Προστασία και διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές 
δραστηριότητες 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.2. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη των 
περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ρυθμιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (αύξηση θερμοκρασίας, ξηρασία κτλ.)

• Διατήρηση αυστηρού θεσμικού πλαισίου και χωροθέτησης ως προς την εγκατάσταση Α/Γ

• Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας

• Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων - ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό 
τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς 
και την αναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής

• Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη 
διαχείριση (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση

• Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας

• Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν με γνώμονα τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή βιώσιμης
περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας 

• Συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Οικοτουρισμού 

5.5.2. Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς Οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς.

• Καλλιέργεια και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. ψηφιακό marketing)

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και εκπαιδευτών, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και 
εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας • Εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό σε σχέση με τα γειτονικά χιονοδρομικά κέντρα ενώ η αναβάθμιση 
του θα δώσει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί συνδυαστικά με το τουριστικό προϊόν του οικοτουρισμού

• Βελτίωση των υποδομών των γηπέδων των μικρών οικισμών
• Κατασκευή ανοιχτού ποδηλατοδρόμιου στο Βόλο
• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στους ορεινούς όγκους του Πηλίου και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του Παγασητικού και των νησιών 

των Σποράδων
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων
• Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports όπως sea kayak
• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμΕΑ
• Μελέτη για την κατασκευή και εγκαταστάσεων γκολφ στον ευρύτερο αστικό ιστό του Βόλου

6.1.2. Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Προβολή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του σταδίου Νεάπολης Βόλου ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
• Αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού Σταδίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων ώστε σε συνδυασμό με το νέο στάδιο Νεάπολης Βόλου να αποκτήσει η 

πόλη το κατάλληλο προφίλ ώστε να προσελκύσει διεθνείς διοργανώσεις 

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

6.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Ενίσχυση και σύνδεση του αφηγήματος που φέρει και προάγει ο προορισμός με αθλητικές  δραστηριότητες όπως η ιππασία στο βουνό των Κενταύρων, 
οι καταδύσεις στο Υποβρύχιο Μουσείο και το θαλάσσιο πάρκου Αλοννήσου και σε άλλα σημεία του βυθού του προορισμού τα οποία είναι πλούσια σε 
ενάλιο απόθεμα

• Προώθηση της σύμπραξης και συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την προώθηση και προσέλκυση αθλητικών εκδηλώσεων με την χρήση 
κατάλληλου storytelling καθώς και επαγγελματική οργάνωση και παροχές / υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους συμμετέχοντες. 

• Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές 
εκδηλώσεις

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού 

6.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Διεύρυνση της περιόδου επισκεψιμότητας και των δραστηριοτήτων που προσφέρει το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου με την ένταξη οργανωμένων 
δραστηριοτήτων ιππασίας, ορειβασίας κτλ.

• Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με άλλους προορισμούς που 
προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ενιαίου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών) 

• Ενίσχυση διαφορετικών επιπέδων Sports & Activities με πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές στους ορεινούς όγκους και με επίπεδα 
ελεύθερης και αυτόνομης κατάδυσης (μαθήματα και εκδρομές για αρχάριους έως διοργάνωση διεθνών αγώνων ελεύθερης κατάδυσης)

• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει η περιοχή

• Ένταξη των μονοπατιών σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα
• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προτεινόμενων σημάτων πιστοποίησης στην προβολή & προώθηση του προϊόντος
• Βελτίωση της προβολής και της προώθησης των αθλητικών εκδηλώσεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

Sports & Activities
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. 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

• Διατήρηση της δέσμευσης ως προς την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου Νεαπόλεως σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας 
και επέκταση των ίδιων αρχών για την ανάπλαση του Πανθεσσαλικού Σταδίου

6.4.2. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος τουρισμού περιπέτειας

• Προστασία του ορεινού όγκου του Πηλίου από άναρχες παρεμβάσεις και κατασκευές  καθώς και προστασία του παράκτιου μετώπου στις νησιωτικές 
και ηπειρωτικές περιοχές από αστικά λύματα 

• Ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων και διοργανώσεων σύμφωνα με τις μελέτες προστασίας και βιωσιμότητας των περιοχών Natura 2000, του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και των υπόλοιπων θαλάσσιων περιοχών

• Θέσπιση πρωτοκόλλων ελεύθερης κατάδυσης για την προστασία των μνημείων του υποβρύχιου μουσείου

• Μελέτη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης ΑΠΕ

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Αξιοποίηση  πιστοποιήσεων  • Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. σύλλογοι ορειβασίας, ναυτικοί όμιλοι, 
ιππικοί όμιλοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

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

• Πιστοποιημένες αθλητικές εκδηλώσεις από αθλητικές ακαδημίες ώστε η συμμετοχή αθλητών να συνοδεύονται από το ανάλογο κύρος και οι νίκες να 
προσμετρούνται σε παγκόσμιες κατατάξεις

Sports & Activities
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων με έμφαση στην πλούσια τοπική παραγωγή και στην εξέλιξη της πρωτογενούς παραγωγής στα μέσα και τα σκεύη 
μαγειρικής και την οικοσυσκευή (π.χ. Σκοπελίτικό μαχαίρι, ξυλόφουρνοι και ταψιά για πίτες) σε βιομηχανικά κτίρια που βρίσκονται στην πόλη του 
Βόλου, σε παλιά αρχοντικά, σε μύλους και ελαιοτριβεία στο Πήλιο καθώς και στις Σποράδες 

• Δημιουργία γαστρονομικών και αγροτικών υπαίθριων αγορών με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα καθώς και εκμετάλλευση παλαιών κτιριακών 
υποδομών για τη δημιουργία εκθέσεων 

• Ανάπτυξη μονάδων οινοτουρισμού και παραγωγής τσίπουρου καθώς ο Βόλος είναι ταυτισμένος με αυτό το ποτό

• Ανάπτυξη αγροδιατροφικού συστήματος που θα περιλαμβάνει στρατηγική σύνδεση με τη μεταποίηση και τη διάθεση του προϊόντος και την τελική 
κατανάλωση

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

7.2.1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού 
επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού 
και καλλιέργεια γαστρονομικής ταυτότητας

• Ανάδειξη και οργάνωση δράσεων που βασίζονται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε και κατέγραψε  τη Σκιάθο και το Πήλιο ως γαστρονομικές 
κοινότητες 

• Προσαρμογή του Ελληνικού Πρωινού στην Πηλιορείτικη γαστρονομική παράδοση και ενσωμάτωση του σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις 
εστίασης

• Ανάδειξη των ποιοτικών χώρων εστίασης που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες και διαφοροποιούνται από τις πρακτικές του μαζικού τουρισμού
• Εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου τοπικών προϊόντων με βότανα, άγρια χόρτα, μέλι και θαλασσινά
• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την συνεκτικότητα και την 

ποιότητα της τοπικής κουζίνας
• Σύνδεση της γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου με τις δυνατότητες που προσφέρει ο προορισμός στο θαλάσσιο και αλιευτικό τουρισμό με τη 

διεξαγωγή θεματικών καταδυτικών εκδρομών και την ενημέρωση των καταλόγων με προϊόντα αλιείας καθώς και τοπικές συνταγές που βασίζονται σε 
θαλασσινά

• Ανάπτυξη διαδρομών οίνου στις Σποράδες με επίκεντρο τον Αλυπιακό Οίνο Σκιάθου 

7.2.2. Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του 
προορισμού 

• Διαφοροποίηση και ανάδειξη της αξίας της τοπικής κουζίνας και σύνδεσή της με την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με τη διοργάνωση 
σεμιναρίων και workshops από τους τοπικούς φορείς 

• Καθιέρωση του φεστιβάλ yachting και γαστρονομίας στο λιμάνι του Βόλου καθώς αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό που προωθεί την τοπική κουζίνα 
και καλλιεργεί συνέργειες και γνώση μεταξύ των δύο κλάδων

• Ανάδειξη τοπικών προϊόντων που δημιουργούν έντονα στοιχεία διαφοροποίησης καθώς δύσκολα συναντώνται σε άλλα σημεία της επικράτειας όπως η 
πληθώρα των άγριων χόρτων, τα βότανα και τα φρούτα με ονομασία προέλευσης 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων που παρουσιάζουν και 
προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις του προορισμού. Η παρουσία του προορισμού σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γαστρονομικά events και road shows μπορούν να συντελέσουν καθοριστικά στην εξωστρέφεια του γαστρονομικού τουρισμού

• Συμμετοχή των αγροτικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου) για την ανάδειξη και 
προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού

• Ενεργοποίηση και επέκταση της παραγωγής μαύρου κρασιού στην Αλόννησο ώστε να αξιοποιηθεί εκ νέου για εμπορικούς σκοπούς 

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος 
(συνέχεια)

7.2.3 Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Δημιουργία θεματικών διαδρομών που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο και οργανώνονται ως αποτέλεσμα
συνεργείων των αρμόδιων φορέων, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρεται η επίσκεψη 
στα αρχαία εργαστήρια κατασκευής αμφορέων που έχουν βρεθεί στη Σκόπελο

• Σύνδεση της γαστρονομίας με τη διαδικασία παραγωγής και συλλογής πρώτων υλών όπως η κτηνοτροφία και η τυροκομία
• Ανάπτυξη διαδρομών γευσιγνωσίας  με έμφαση στην οινοποιία και την παραγωγή τοπικού τσίπουρου καθώς και την παρασκευή, το σερβίρισμα και την 

παράδοση των Βολιώτικων μεζέδων στα τσιπουράδικα της πόλης
• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια από τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς σχετικά με τα 

πιο χαρακτηριστικά πιάτα του προορισμού όπως το σπετζοφάι, οι ορεινές πίττες, τα θαλασσινά με χόρτα και οι σκοπελίτικες πίττες. Προώθηση της 
ετήσιας γιορτής αλωνίσματος που πραγματοποιείται στο χωριό Αλώνια της Αλοννήσου και με αντικείμενο την αναπαράσταση του αλωνίσματος και τον 
παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας του σιταριού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένη για 
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου, σχετικά με 
την εξέλιξη της τοπικής Κουζίνας και τις επιρροές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας, τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών καθώς και της μεταβολής που σημειώθηκε με την εκβιομηχάνιση 

• Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, 
φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (καλλιεργητές, ψαράδες κτλ.) με τους καταναλωτές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, super markets). 

• Επέκταση του ψηφιακού οδηγού της Σκιάθου για την ανάδειξη της ως γαστρονομικό προορισμό εμπλουτισμένο με περισσότερα άρθρα αφηγηματικού 
χαρακτήρα και υιοθέτηση του οδηγού από τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων, το Βόλο και το Πήλιο

• Ψηφιοποίηση των καταλόγων των εστιατορίων για μια αναβαθμισμένη contactless εμπειρία των πελατών

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του αγροτουρισμού, στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας / 
νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

• Δημιουργία μιας αιγαιακής τράπεζας τοπικών καλλιεργήσιμων σπόρων, με στόχο τη διαφύλαξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής - η τράπεζα 
θα αποθηκεύει και θα ταξινομεί τις τοπικές ποικιλίες (βότανα, λαχανικά, δέντρα κτλ.) συμβάλλοντας στη διατήρηση της χλωρίδας

7.4.2. Βιώσιμη διαχείριση των τοπικών καλλιεργειών 
και των πρώτων υλών

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροδιατροφής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, εποχικότητα φρούτων
• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
• Σύνδεση της γαστρονομικής εμπειρίας με τις αρχές τη βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης όπως η επιλογή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, η 

κομποστοποίηση και η επεξεργασία οργανικών αποβλήτων
• Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η κτηνοτροφία με την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και την ενίσχυση των μικρών 

βιολογικών μονάδων κτηνοτροφίας 
• Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής και  μονοκαλλιέργειας 
• Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και τις βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής 

θρεπτικής και γευστικής αξίας, βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 
• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. Δημιουργία clusters ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων για την ενίσχυση της 
γαστρονομίας ως εργαλείου προσέλκυσης 
τουριστικού ενδιαφέροντος

• Συνεργασίες προώθησης των τοπικών πρώτων υλών και παρασκευών με μονάδες καταλύματος, με στόχο να προσφέρουν καταλόγους που να
βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές και θα προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα του προορισμού προς πώληση 

• Σύμπνοια του περιβάλλοντος με τη γαστρονομία μέσω των συνεργασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός δικτύου ποιοτικού street food
βασισμένο στην τοπική παραγωγή στα αστικά κέντρα

• Καθιέρωση και θέσπιση του 1ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας Πηλίου που πραγματοποιήθηκε το 2019 με παράλληλες δράσεις σε διαφορετικά σημεία του 
Πήλιου 

• Οργάνωση γαστρονομικών διαδρομών από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνουν τοπικούς παραγωγούς και σημεία μεταποίησης και 
πώλησης παραδοσιακών προϊόντων  ώστε οι επισκέπτες να γνωρίσουν την τοπική παραγωγή και να γευτούν τοπικές γεύσεις

• Οργάνωση συνεργατικών σχημάτων από επιχειρήσεις των Σποράδων ώστε να αναδειχθούν τα ενιαία χαρακτηριστικά της κουζίνας του συμπλέγματος 
των νησιών

• Επέκταση του δικτύου διανομής τοπικών προϊόντων με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα τους

7.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολή 
επιχειρήσεων

• Προώθηση σήματος πιστοποίησης για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων και πρόγραμμα προβολής των πιστοποιημένων επιχειρήσεων

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς  παραγωγούς  με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων καλών πρακτικών και τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και παροχή κινήτρων στον μεταποιητικό κλάδο καθώς και 
καλλιέργεια αλλαγής κουλτούρας σχετικά με την τυποποίηση 

7.5.3 Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα μαγειρικής, γευσιγνωσίας και διατροφής για τους τουρίστες συνήθως από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευμένους 
tour operators ή τοπικούς φορείς 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση 
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες», 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
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον προορισμό στο πλαίσιο 
ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του
προορισμού 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

Βραχυπρόθεσμο

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου του προορισμού. Συγκεκριμένα, για την περιοχή του Πήλιου προτείνονται έργα βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας (προστασία από καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις) και της σήμανσης, βελτίωση του δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς προορισμούς 
όπως το Χιονοδρομικό Κέντρο Πήλιου, καθώς και της αγροτικής οδοποιίας στο Νότιο Πήλιο για την ανάπτυξη οικοτουριστικών και 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, προτείνεται βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου του Βόλου με τη δημιουργία ισόπεδων 
κόμβων και έργων ασφάλειας που θα εξυπηρετούν την είσοδο στην πόλη και τους γειτονικούς οικισμούς. Αναβάθμιση του οδικού δικτύου στον 
τουριστικούς οικισμούς της Αλοννήσου (π.χ. Πατητήρι) καθώς και του οδικού δικτύου της βορείας πλευράς της Σκοπέλου που συγκεντρώνει 
σημαντικό αριθμό σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. Αποκατάσταση του οδικού επαρχιακού οδικού δικτύου Σκιάθου με εργασίες 
οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης.  Βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου και του λιμένα Βόλου  

Μεσοπρόθεσμο

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης σε παραλίες, όπως, κατασκευή πεζοδρομίων σε δημοφιλείς δρόμους που συνδέουν σημεία τουριστικού
ενδιαφέροντος ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής πεζοπορία και περίπατος για τους επισκέπτες (π.χ. δρόμος Σκιάθος – Κουκουναριές), βελτίωση της 
σήμανσης καθώς και δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές 
μονοπάτι από ξύλο στην άμμο. Επιπλέον, δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε δημοφιλείς παραλίες και ειδική μέριμνα για τη στάση και 
στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Χωροθέτηση και αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης των λιμένων του Νότιου Πήλιου με στόχο τη βελτίωση 
του τουριστικού προϊόντος και την οριοθέτηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο τμήμα. Βελτίωση και 
ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, 
τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα) και συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

Μεσοπρόθεσμο

4
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.

Προστασία του ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος με ειδικές ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η πανίδα και 
χλωρίδα των νησιών. Προστασία του ορεινού όγκου του Πήλιο από άναρχες παρεμβάσεις και κατασκευές  καθώς και προστασία του παράκτιου 
μετώπου στις νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές από αστικά λύματα. Διατήρηση αυστηρού θεσμικού πλαισίου και χωροθέτησης ως προς την 
εγκατάσταση Α/Γ και δημιουργία ρυθμιστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (αύξηση 
θερμοκρασίας, ξηρασία κτλ.)

Βραχυπρόθεσμο

5
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

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (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

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Επιχειρησιακό σχέδιο προβολής του αεροδρομίου της Ν. Αγχίαλου και δράσεις προσέλκυσης πτήσεων και συνδεσιμότητας με θέσπιση σταθερού 
πτητικού προγράμματος με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και ένταξη του αεροδρομίου σε επιδοτούμενες άγονες γραμμές, ενέργειες που θα 
καταστίσουν τον αερολιμένα της Ν. Αγχιάλου σε πύλη εισόδου της Περιφέρειας κεφαλαιοποιώντας τη δυνητική ακτίνα επιρροής του 

Βραχυπρόθεσμο

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων 
φυσικών φαινομένων όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψη κατολισθήσεων και δασικών πυρκαγιών. Επιτάχυνση διαδικασιών για την 
προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των 
δασικών χαρτών. Ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια καθώς και παροχή κινήτρων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση σε επιχειρήσεις και οικίες. Κατασκευή υποδομών και ευαισθητοποίηση πολιτών για την οικιακή κομποστοποίηση. Παροχή 
κινήτρων για την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων που θα αξιοποιούνται για ιδιοκατανάλωση 

Βραχυπρόθεσμο

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία του παράκτιου μετώπου: Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα 
σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των 
θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, μέσω δυναμικών μελετών, παρακολούθησης δεικτών και στοχευμένων παρεμβάσεων. Έλεγχος ή και 
περιορισμός ελεύθερου camping, με στόχο την καθαριότητα του παράκτιου περιβάλλοντος 

Βραχυπρόθεσμο

9 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό τη γρήγορη, εύκολη και 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.  Σαφής και κύρια 
ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει (αστικό κέντρο, ορεινοί 
όγκοι, οικοτουρισμός και πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός). Σύμφωνα την ψηφιακή ανάλυση κυρίαρχες λέξεις αναζήτησης αποτελούν με 
σειρά κατάταξης Skiathos, Skopelos, Volos, Alonissos, Pelion. Προτείνεται η μελέτη και η σταδιακή ένταξη στην ψηφιακή πραγματικότητα ενός 
brand που θα περιλαμβάνει τα νησιά των Βόρειων Σποράδων και το Πήλιο, ώστε να επιτευχθεί η χρήση της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης

Βραχυπρόθεσμο

10
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών
σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας. Προώθηση 
συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Προώθηση 
χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον πυθμένα, 
σημεία πρόσδεσης

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (2) 

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

11 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.2.

Δράσεις ανάδειξης του οικοτουριστικού προϊόντος με έργα όπως: Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της
φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά καταφύγια). Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων 
ενημέρωσης, οικομουσείων και μουσείων φυσικής ιστορίας. Ανάδειξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και της θαλάσσιας ζωής στην 
οποία ζουν σπάνια θηλαστικά όπως η μεσογειακή φώκια. Ένταξη των μονοπατιών σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ευρωπαϊκά δίκτυα

Βραχυπρόθεσμο

12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1. Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο 
σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς

Βραχυπρόθεσμο

13
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3.

Επίσπευση της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σκιάθου και Σκοπέλου. Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και των 
κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων ιδιαιτέρα στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού όπως η πόλη του Βόλου. Αντικατάσταση των
δημοτικών στόλων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούµενα λεωφορεία (ιδίως σε 
τουριστικούς προορισμούς όπως νησιά Βόρειων Σποράδων και το Πήλιο όπου οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και ευέλικτα mini buses 
κρίνονται ιδιαίτερα χρηστικά). Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον 
αστικό ιστό του Βόλου, Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο 
Βόλο και στο κέντρο των χωρών Σκιάθου και Σκοπέλου, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

Μεσοπρόθεσμο

14

Αναβάθμιση βασικών 
υποδομών στις περιοχές 

οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος 

5.1.1

Αναβάθμιση των μονοπατιών του Δήμου Βόλου με έργα όπως διαπλάτυνση και καθαρισμός ώστε να είναι εφικτή η διέλευση των πεζών χωρίς 
εμπόδια, την κατασκευή λιθόστρωτων σημείων και πέτρινων σκαλοπατιών. Επιπλέον, ανάπλαση του παλιού Καλντεριμιού από όπου διέρχονται 
πεζοπορικά μονοπάτια που οδηγούν προς το λιμάνι της Αλοννήσου και την Παλιά Αλόννησο, συντήρηση των ξύλινων γεφυριών ή κιγκλιδωμάτων 
για την διέλευση από ρέματα στο νησί. Κατασκευή υποδομών και διαμόρφωση χώρων (μονοπάτι, σήμανση, παγκάκια κτλ.) στο αισθητικό δάσος 
στο Τρίκερι. Κατασκευή κατάλληλων προστατευτικών τοιχίων ώστε να αποφευχθούν καταπτώσεις βράχων και όγκων χώματος σε όλα τα 
πεζοπορικά μονοπάτια του προορισμού

Μεσοπρόθεσμο

15

Κανονιστικό και 
νομοθετικό πλαίσιο που 

θα υπαγορεύει την 
λειτουργία των 

αγροτουριστικών 
μονάδων

4.4.2.

Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης. Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών
δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας (υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική 
παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες κ.α.).  Κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των καταλυμάτων αγροτουρισμού και των 
μονάδων εστίασης ως προς την κατανάλωση ενέργειας (χρήση Φ/Β, ηλιακού θερμοσίφωνα, περιορισμός στη χρήση κλιματιστικών). Ρυθμιστικό 
σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργεια τη μεταποίηση και πώληση των βιολογικών προϊόντων

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (3) 
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Α/Α Προϊόν Περιοχή - Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας Υλοποίησης

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.
Προώθηση υλοποίησης της ΟΧΕ Βορείων Σποράδων που θα αναμορφώσει τους νησιωτικούς προορισμούς της Θεσσαλίας, θα δημιουργήσει νέα 
αναπτυξιακή προοπτική, θα προωθήσει τη βελτίωση βασικών, δικτυακών, περιβαλλοντικών και μεταφορικών υποδομών, θα αναδείξει τη
φυσιογνωμία τους και θα δώσει τη δυνατότητα για αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού

Μεσοπρόθεσμο

17 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του προορισμού για την περαιτέρω αξιοποίηση του πλήθους των λιμένων. Προτείνονται έργα αναβάθμισης  
του λιμένα Βόλου όπως διαχωρισμός των ζωνών λειτουργιάς και μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας σε νέο χώρο, δημιουργία σύγχρονων 
υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών κρουαζιέρας, έργα που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του λιμανιού Αγνώντα στη 
Σκόπελο και έργα εκβάθυνσης του κεντρικού λιμένα Σκοπέλου και Γλώσσας καθώς και , βελτίωση φωτοβολίας και έργα για την αποφυγή 
πρόσκρουσης στο λιμένα Αλοννήσου

Μεσοπρόθεσμο

18 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Ενίσχυση προβολής και προώθησης των προορισμών με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων με το προϊόν Sun & Beach 
δραστηριοτήτων όπως υψηλή γαστρονομία, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), ποδήλατο, περιπατητικές διαδρομές και 
πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της δημιουργίας σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης 
δραστηριοτήτων Sun & Beach –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης που θα αφορά τον προορισμό  αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (4) 
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α 

Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

19 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός 
λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρους, τις παροχές δικτύων κτλ. 
και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

20 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 4.3.2

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές 
διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

21
Ψηφιακή αναβάθμιση & 

μετασχηματισμός 5.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και 
ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

22
Ψηφιακή αναβάθμιση & 

μετασχηματισμός 6.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών - η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες του 
Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

23
Ψηφιακή αναβάθμιση & 

μετασχηματισμός 7.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους 
συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και 
δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

24
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.6.

Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηρίων και υποδομών τους σε ΤΠΕ) και των 
υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Κέντρων Υγείας  Ανατολικού και 
Νότιου Πήλιου, Σκιάθου και Σκοπέλου και του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου, -οι ανάγκες είναι πιο επιτακτικές σε Σκόπελο και Αλόννησο, και στην 
τελευταία προτείνεται αναβάθμιση της δομής σε Κέντρο Υγείας καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές- προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Υποστήριξη, προώθηση και 
ενίσχυση του συστήματος τηλεϊατρικής στην Σκιάθο η οποία έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και επέκταση του δικτύου σε Σκόπελο και Αλόννησο

25 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις πολιτικής προστασίας όπως ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών. Προώθηση αντιπλημμυρικών έργων, ιδίως σε Σκιάθο και 
Σκόπελο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (5)

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

26 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1. Δράσεις αναβάθμισης του αγροτουριστικού προϊόντος, Καταγραφή και χωροθέτηση βιώσιμων και πολλαπλής λειτουργικότητας αγροτικών περιοχών καθώς και χωροθέτηση της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας. Δημιουργία υποδομών όπως ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ

27 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

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

28 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:  
Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών 
τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος 
(στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον 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 Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη

29
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

30
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (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

31
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

32 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 6.4.2.

Δράσεις ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης του προϊόντος σύμφωνα με τις αρχές τις αειφορίας : Ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργανώσεων και δραστηριοτήτων όπως η 
ελεύθερη κατάδυση σύμφωνα με τις μελέτες προστασίας και βιωσιμότητας των περιοχών Natura 2000, του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου και των υπόλοιπων θαλάσσιων περιοχών που 
περιέχουν ενάλια μνημεία. Διατήρηση της δέσμευσης ως προς την κατασκευή του νέου αθλητικού κέντρου Νεαπόλεως σύμφωνα  και επέκταση των ίδιων αρχών για την ανάπλαση του Πανθεσσαλικού 
Σταδίου

33 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. ‘Έργα που προτείνονται: αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε Σκιάθο, Σκόπελο 
και Αλόννησο με στόχο τη βελτίωση της διανομής και ποιότητας του νερού. Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού και να μειωθούν οι διαρροές στους 
αστικούς ιστούς και στους ορεινούς οικισμούς του Πήλιου καθώς και προώθηση της κατασκευής υπόγειου αγωγού ύδρευσης για την τροφοδότηση του Τρικερίου

34 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, που η γεωγραφική της θέση και τα σημεία ενδιαφέροντος 
ευνοούν τον οδικό τουρισμό. Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους. Χωροθέτηση στάθμευσης, εισόδου και εξόδου 
στα λιμάνια που εξυπηρετούν την ακτοπλοΐα στις Σποράδες

35 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων 
Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων 
απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την 
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα.  Ανάπτυξη νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (ΕΕΛ σε Σκιάθο, Σκόπελο). Επαναξιολόγηση της διαδεδομένης τεχνικής της 
καύσης των απορριμμάτων στην περιοχή του Βόλου. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιο ζώνες με τη συνεργασία των δήμων και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο, με στόχο την αποτελεσματική αποκομιδή των ξενοδοχειακών απορριμμάτων και τη συλλογή των απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια. Επέκταση της 
αισθητικής αναβάθμισης των παραλιών του προορισμού με την τοποθέτηση ξύλινων κάδων και υπόγειων κάδων

36 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1. Εκσυγχρονισμός του Χιονοδρομικού Κέντρου Πήλιου ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό σε σχέση με τα γειτονικά χιονοδρομικά κέντρα ενώ η αναβάθμιση του θα δώσει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί 

συνδυαστικά με το τουριστικό προϊόν του οικοτουρισμού

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (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



52

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α 

Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

37 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Ενίσχυση του ΕΚΑΒ σε Ανατολικό και Νότιο Πήλιο (π.χ. δημιουργία Σταθμού ΕΚΑΒ σε Νότιο Πήλιο), καθώς και στα νησιά των Βόρειων Σποράδων με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, 
ασθενοφόρα και άλλα μέσα διακομιδών και ταχείας ανταπόκρισης-μηχανές). Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές 
αλλά και σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

38 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.3.

Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ,  άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με περιορισμένη όραση. Επέκταση των εγκαταστάσεων 
συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης (σύστημα seatrack) καθώς οι υποδομές για τη χρήση τους υπάρχουν μόνο στις παραλίες Μηλιά και Γλύφα στην Αλόννησο. Επέκταση του δικτύου παραλιών 
προσβάσιμων για ΑμΕΑ. Ευρύτερες παρεμβάσεις στις παραθαλάσσιες υποδομές ώστε αρκετές παραλίες του προορισμού να ενταχθούν στην χάρτη Προσβάσιμου Τουρισμού (Accessible Tourism). 
Προτεινόμενα έργα, εκτός από τη χρήση seatrack και κατάλληλων χώρων στάθμευσης, η κατασκευή ειδικών διαδρόμων που θα ενώνουν σημεία της παραλίες ώστε να επιτρέπεται η χρήση αναπηρικού 
αμαξιδίου, αποδυτήρια για χρήση από ΑμΕΑ καθώς και χώροι σκίασης και πληροφοριακές πινακίδες για ανθρώπους με προβλήματα όρασης

39 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5. Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος 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, κ.α.

40 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως η τηλεϊατρική ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας και των επισκεπτών και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες 

41 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Προώθηση και επίσπευση υλοποίησης του σιδηροδρομικού έργου σύνδεσης της Λάρισας με τον Βόλο μέσω ηλεκτροκίνησης (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020) καθώς και  σιδηροδρομική σύνδεση 

της πόλης του Βόλου με  το αεροδρόμιο Ν. Αγχίαλου. 

42 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2.

Δράσεις αισθητικής αναβάθμισης των αστικών οικισμών τουριστικού ενδιαφέροντος. Αισθητική αναβάθμιση του λιμένα Βόλου καθώς και των κεντρικών οικισμών του αστικού ιστού ώστε να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες του yachting και τους επισκέπτες που επιλέγουν τον προορισμό για S&B διακοπές. Αποκατάσταση του κτιρίου «Μπούρτζι» και του Φάρου στη νησίδα Ρέπι 
στη Σκιάθο. Αποκατάσταση του Κάστρου της Σκιάθου και του εσωτερικού χώρου που περιλαμβάνει κτίρια ιστορικού οικισμού ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να εμπλουτιστεί η τουριστική 
εμπειρία των επισκεπτών που επιλέγουν τη Σκιάθο με κριτήριο το εδραιωμένο προϊόν του S&B. Υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδίως στα νησιά των Βόρειων 
Σποράδων και το Πήλιο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (8)

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

43 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

Δράσεις ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Διμηνίου καθώς αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους και 
οργανωμένους προϊστορικούς οικισμούς. Τα έργα αναβάθμισης επικεντρώνονται στην προστασία και ενοποίηση του οικισμού ώστε να αποτελέσει έναν επισκέψιμο χώρο που φέρνει στο σήμερα την 
αρχιτεκτονική της εποχής, την ενασχόληση των κατοίκων με θάλασσα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία καθώς και παραδόσεις όπως η ταφική διαδικασία και η τέχνη της κεραμικής. Κατασκευή των 
απαιτούμενων υποδομών που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων όπως σημεία απόπλου και κατάπλου των σκαφών που χρησιμοποιούνται για την 
κατάδυση

44 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών σε παράκτια ανάπτυξη με κόμβους ποδηλατοστασίων στα νησιά των Σποράδων και στην περιοχή του Πήλιου. Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στους 

ορεινούς όγκους του Πήλιου και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του Παγασητικού και των νησιών των Σποράδων

45 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1. Βελτίωση και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του θαλάσσιου πάρκου της Αλοννήσου με ανάδειξη της τουριστικής του διάστασης και δημιουργία εύχρηστης και φιλικής προς τον επισκέπτη 

ψηφιακής πύλης

46 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4. Δράσεις ανάπλασης του αστικού  χώρου  σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένες), με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης καθώς και χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του 

τουρισμού και των μεταφορών. Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

47 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Ανάπτυξη των υποδομών yachting του προορισμού καθώς και βελτίωση διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού. Προτείνεται η δημιουργία σύγχρονης μαρίνας στο λιμάνι του Βόλου, που θα παρέχει 
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, η διαπλάτυνση του υπάρχοντα μόλου, η τοποθέτηση πλωτής προβλήτας και η απομάκρυνση μέρους της εμπορικής δραστηριότητας. Επιπλέον, προτείνεται η 
αναβάθμιση των λιμένων Χορευτού και Άη Γιάννη σε Ανατολικό Πήλιο και Πλατανιά στο Νότιο Πήλιο, καθώς και του αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατανιά ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
υποδομές και υπηρεσίες για τη φιλοξενία τουριστικών σκαφών και θαλάσσιων ταξί με σαφή διαχωρισμό από τον χώρο των αλιευτικών. Όσο αφορά στις Σποράδες προτείνεται η ανάπτυξη συστημάτων 
πλωτών προβλητών για τον ελλιμενισμό σκαφών ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες καθώς και ο διαχωρισμός ζωνών στο λιμάνι της Σκιάθου με οριοθέτηση του 
επιβατικού τμήματος που εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα και του χώρου πρόσδεσης των σκαφών αναψυχής και υλοποίηση του προγραμματικού σχεδίου για τη χωροθέτηση της μαρίνας Σκιάθου και των 
λιμενικών και χερσαίων έργων που απαιτούνται.

48 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.3. Δράσεις προώθησης του Ναυτικού Τουρισμού: Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης και προσέλκυσης σκαφών που θα διαθέτουν μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού. Ανάπτυξη ψηφιακού και 

έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα

49 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1. Βελτίωση των υποδομών των γηπέδων των μικρών οικισμών καθώς και  κατασκευή ανοιχτού ποδηλατοδρόμιου στο Βόλο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Βόλο, το Πήλιο & τις Σποράδες (9)

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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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για Βόλο, Πήλιο, Σποράδες

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

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

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

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

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

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

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

Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.
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Προϊόν Άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.
Βελτίωση της συνδεσιμότητας του Αεροδρομίου Ν. Αγχίαλου με διεθνείς προορισμούς κατά τους μήνες με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως οι θερινοί με πλάνο διεύρυνσης 
της περιόδου συνδεσιμότητας ώστε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και να αξιοποιηθεί η πολυθεματικότητα του προορισμού σε προσφορά τουριστικών προϊόντων και σε 
φυσικό πλούτο

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

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

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

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.4.
Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας μέσω της βελτίωσης των μέσω μεταφοράς με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σύγχρονων ανέσεων (π.χ. Wifi), 
των στάσεων, την εγκατάσταση και χρήση συστήματος τηλεματικής, την υλοποίηση του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών στα μεγάλα 
αστικά κέντρα του προορισμού και στις δημοφιλείς ταξιδιωτικές διαδρομές 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1.

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.5.3.

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

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 3.5.3.

Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδανικά με την εισαγωγή του Qualification Requirements for 
Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα(Ισπανία και Ιταλία

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 6.1.1. Μελέτη για την κατασκευή και εγκαταστάσεων γκολφ στον ευρύτερο αστικό ιστό του Βόλου

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

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και διακριτής τουριστικής ταυτότητας εστιασμένης στο Sun & Beach και το yachting (με 

επίκεντρο τις Σποράδες και τον Παγασητικό) και στα συμπληρωματικά / εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα (με επίκεντρο τον ορεινό όγκο του Πηλίου, τις Σποράδες και το Βόλο για τη γαστρονομία με στοιχεία City 
Break και Sun & Beach), αξιοποιώντας τον μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας, που διαθέτει ο προορισμός και τη δυνατότητα του να προσελκύσει εναλλακτικό τουρισμό από στοχευμένες αγορές

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα προϊόντα του Sun & Beach, του yachting, του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Αθλητικού και του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων 
• 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 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 
«Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
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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 «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες».

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 «Βόλος, Πήλιο & Σποράδες» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Βόλος, Πήλιο & 
Σποράδες».

Πύλες εισόδου
Αεροπορική Συνδεσιμότητα: 
• Κρατικός Αερολιμένας «Νέας Αγχιάλου» σε απόσταση ~48,2 χλμ. και 38’ από το κέντρο της 

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

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

Οδική Συνδεσιμότητα: 
• Απόσταση και χρόνος πρόσβασης σε σχέση με την πόλη του Βόλου:

− Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα: 318 χλμ.| 3h 33’
− Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων: 287 χλμ.| 4h 2’
− Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής: 285 χλμ.| 3h 44’
− Μεθοριακός Σταθμός Κακαβιάς: 310 χλμ.| 4h 28’

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Εθνική Οδός 6 (ΕΟ6 | Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα)

Συνδεσιμότητα εντός του προορισμού

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Αυτοκίνητο από Βόλο
• Πορταριά (Πήλιο): 11 χλμ. | ~20'
• Μακρινίτσα (Πήλιο): 9 χλμ. | ~21'
• Χάνια (Πήλιο): 24 χλμ. | ~37'
• Χιονοδρομικό Κέντρο: 26 χλμ.| ~42’
• Μηλιές (Πήλιο): 28 χλμ. | 43’
• Θεσσαλονίκη: 207 χλμ. | ~2h.
• Αθήνα: 325 χλμ. | ~3h. 30’
Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με επίκεντρο τη Σκιάθο
• Σκόπελος: 12 ν.μ. | ~30’-1h. 30’
• Αλόννησος: 10 ν.μ. | ~ 1h. 30’- 2h. 30’

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Λιμένας Βόλου (~27 ν.μ. | ~2 h. από Σκιάθο)
• Λιμένας Αγ. Κωνσταντίνου (38 ν.μ. |~1h 30’-2h 30’ από Σκιάθο)
• Τρένο 

− Γραμμή Λάρισα-Βόλος

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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Θεσσαλία
Ο δημοφιλέστερος προορισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Σκιάθος.

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την κατηγορία αναζήτησης “Travel” για επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για 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 απεικόνιση αφορούν γεωγραφική τοποθεσία / 
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα.
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