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

Προορισμός «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία»
• O προορισμός περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ΠΕ που ανήκουν στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας:

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

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

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

• Αποτελεί προορισμό με ζητήματα 
προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας 
αλλά σημαντικές δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης στα προϊόντα 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού λόγω των Μετεώρων που 
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας και 
στα εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα 
του Αγροτουρισμού, του 
Οικοτουρισμού και του Sports & 
Activities μέσω της ποιοτικής 
αναβάθμισης και του εμπλουτισμού 
του παρεχόμενου προϊόντος και της 
αποτελεσματικότερης προβολής και 
προώθησής του.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1) 
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

Sun & 
Beach

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

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Τουριστικοί πόροι για προσέλκυση ταξιδιών κινήτρων, εταιρικών εκδηλώσεων και ορισμένες υποδομές για μικρά συνέδρια – ωστόσο, η απουσία απευθείας διεθνούς 

αεροπορικής συνδεσιμότητας περιορίζει τις δυνατότητες του προορισμού στην εγχώρια αγορά (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

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

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

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

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Αστικά κέντρα με πόρους και υποδομές (π.χ. Τρίκαλα) που μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφέρον City Break κυρίως από την εσωτερική αγορά λόγω της έλλειψης κόμβων 

για απευθείας διεθνείς αφίξεις (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Αξιολόγηση
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Αξιολόγηση 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 Πολιτιστικός & Θρησκευτικό Τουρισμός, City Break 
και MICE.

• Μετέωρα, μεικτό Μνημείο Παγκόσμιας (Πολιτιστικής και Φυσικής) Κληρονομιάς της UNESCO, ένα από τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά τουριστικά αξιοθέατα 
της Ελλάδας, προορισμός με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα
− επιβλητικό σύμπλεγμα τεράστιων παλαιολιθικών βράχων από ψαμμίτη που ανεβαίνουν απότομα από τη γη, με κάθετους γκρεμούς στην κορυφή των οποίων 

βρίσκεται χτισμένη η δεύτερη, μετά το Άγιο Όρος, σημαντικότερη μοναστική πολιτεία στον ελλαδικό χώρο που ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, την περίοδο της 
αναβίωσης του ερημιτισμού, και αποτελούνταν στο απόγειό της από 24 μοναστήρια που διέθεταν εντυπωσιακές υστερο- / μεταβυζαντινές αγιογραφίες και 
αρχιτεκτονική και ένα δίκτυο επικοινωνίας / ανεφοδιασμού με ανεμόσκαλες, σχοινιά, τροχαλίες και αιωρούμενα καλάθια

− 7 σωζόμενα μοναστήρια από τα οποία 6 είναι ανακαινισμένα και σε λειτουργία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντική μοναστηριακή φιλοξενία 
− πόλος Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, Οικοτουρισμού (βιότοπος του δικτύου Natura 2000) και Τουρισμού Περιπέτειας (ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, 

αναρρίχηση)
− πηγή έμπνευσης για το βασίλειο του Eyrie της δημοφιλούς σειράς φαντασίας του HBO “Game of Thrones”
− το σπήλαιο της Θεόπετρας, σε κοντινή απόσταση από τα Μετέωρα, που σχηματίστηκε κατά την Κρητιδική περίοδο και στο οποίο βρέθηκαν ευρήματα / ίχνη που 

μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία από τη Μέση Παλαιολιθική μέχρι και το τέλος της Νεολιθικής Περιόδου
• Πολιτιστικό απόθεμα που καλύπτει εύρος ιστορικών περιόδων (από την προϊστορία μέχρι τους Νεότερους Χρόνους): αρχαιολογικοί χώροι με σημαντικότερους την 

αρχαία και βυζαντινή ακρόπολη των Φαρσάλων, την ακρόπολη του Αζώρου, την Δολίχη, τον προϊστορικό οικισμό της Παλαιόσκαλας, το Πύθιο και τα αρχαία θέατρα 
της Λάρισας, παραδοσιακοί οικισμοί (π.χ. Αμπελάκια), ιστορικά κέντρα πόλεων με αξιόλογη αρχιτεκτονική (Τρίκαλα, Λάρισα), διατηρητέα κτίρια και οθωμανικά 
μνημεία, υπολείμματα οχυρωματικών έργων από την βυζαντινή περίοδο και την Τουρκοκρατία (Φρούριο της Λάρισας, Κάστρο των Τρικάλων κ.α.) και θρησκευτικά 
μνημεία (Παναγία Πελεκητή, Μονή της Πέτρας, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Κορώνας, Μονή Αγίου Βησσαρίωνα κ.α.)

• Οι (τουλάχιστον 10) ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί του προορισμού στην περιοχή του Ασπροπόταμου, η οποία αποτελεί την κοιτίδα των Βλάχων και διακρίνονται για 
τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τους χαρακτήρα

• Μουσεία, λαογραφικά κέντρα και πινακοθήκες (Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας / Καρδίτσας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο 
Γ.Ι. Κατσίγρα», Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ & Ν. Σακελλαρίου», Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας κ.α.) 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 (Φεστιβάλ Πηνειού, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας, Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου, Horns Up Festival, Meteora Music Festival, 
Φεστιβάλ των Λιμνών κ.α.) και λαογραφικές εκδηλώσεις / έθιμα / γιορτές υπαίθρου (μπουρανί, Φεστιβάλ Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού κ.α.)

• Μυθολογικό πλαίσιο του προορισμού: Αχιλλέας – Τρωικός Πόλεμος, Όλυμπος – η κατοικία των θεών του ελληνικού Δωδεκάθεου
• Σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού πέρα από τα Μετέωρα (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις 

αρχαιολογικών χώρων και μουσείων) και περιορισμένη ενσωμάτωση αφήγησης για την προβολή και προώθησή του, καθώς και σχετικά περιορισμένες ξενοδοχειακές 
υποδομές 

• Λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών των Μετεώρων, ιδιαίτερα εκείνων της κρουαζιέρας που προσεγγίζει στα λιμάνια του Βόλου και της Ηγουμενίτσας, 
λόγω της βελτίωσης των οδικών αξόνων - η βελτίωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με διακλάδωση στην Καλαμπάκα, αναμένεται να αυξήσει 
περαιτέρω τον αριθμό επισκεπτών στα Μετέωρα- εμφανίζεται ανάγκη προστασίας του προορισμού από τον μαζικό τουρισμό, διαχείρισης των τουριστικών ροών και 
άντλησης μεγαλύτερου οικονομικού αποτυπώματος από αυτές για την τοπική οικονομία. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Αστικά κέντρα με βασικές υποδομές, νεανική 
ατμόσφαιρα, φιλικό αστικό περιβάλλον, 
οργανωμένο δίκτυο αστικής κινητικότητας (χρήση 
ποδηλάτου, αστική συγκοινωνία), μεγάλες 
πλατείες, πάρκα, ποταμούς που τις διασχίζουν, 
σημεία ενδιαφέροντος εντός του αστικού ιστού και 
γαστρονομία που μπορούν να προσελκύσουν 
τουρισμό

• Προορισμοί προσανατολισμένοι κυρίως στον 
εγχώριο τουρισμό, καθώς δεν διαθέτουν κόμβο 
εισόδου για απευθείας διεθνείς αφίξεις.

• Σχετικά περιορισμένο δυναμικό τουριστικών 
καταλυμάτων

City Break

• Σημαντικοί τουριστικοί πόροι (τοπία φυσικού 
κάλλους, πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, 
γαστρονομία, εναλλακτικές δραστηριότητες, 
οινοτουρισμός κ.α.) για την προσέλκυση bleisure 
ταξιδιωτών, ταξιδιών κινήτρων και εταιρικών 
εκδηλώσεων

• Ξενοδοχειακές μονάδες στις ΠΕ Λάρισας και 
Τρικάλων με υποδομές κατάλληλες για μικρά 
συνέδρια από 250 έως 800 άτομα και απουσία 
υποδομών διεθνούς αεροπορικής 
προσβασιμότητας – προορισμός 
προσανατολισμένος σε εγχώριο MICE

MICE
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν 
• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων, παραδοσιακοί οικισμοί σε σχετική εγγύτητα από τοπία φυσικού κάλλους, ορισμένες ολοκληρωμένες αγροτουριστικές 

μονάδες, αγροτουριστικοί ξενώνες / καταλύματα και δυνατότητα διασύνδεσής των διαθέσιμων πόρων με τις τουριστικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη του 
Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με πυκνόφυτα ορεινά συμπλέγματα, πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με ποταμούς και λίμνες, προστατευόμενες περιοχές 

με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και πεζοπορικές διαδρομές που αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού και ενναλακτικών υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ήπιας έντασης (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Φυσικοί πόροι του προορισμού (ορεινοί όγκοι, δασικές εκτάσεις, ποτάμια και λίμνες) κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό 

Περιπέτειας (π.χ. ορεινή πεζοπορία / ποδηλασία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατικά καταφύγια, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία, canoe-kayak), 
καθώς και 2 υποδομές για Χιονοδρομικό Τουρισμό - με περιορισμένη ωστόσο προβολή και τουριστική αξιοποίηση, ιδιαίτερα σε διεθνείς αγορές (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, παραδοσιακή γαστρονομία, λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, οινοτουριστικοί πόροι (οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα 

οινοποιεία) που μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών 
τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού που με 

κατάλληλη αξιοποίηση / αναβάθμιση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών 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 συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού
και του Sports & Activities.

• Εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον που περιλαμβάνει μεγάλο 
φάσμα οικοσυστημάτων και τοπίων: πυκνόφυτα ορεινά 
συμπλέγματα (τμήματα των οροσειρών της Πίνδου, των 
Τζουμέρκων και των Αγράφων και τμήμα του Ολύμπου) που 
περιβάλλουν πεδιάδες και πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο με 
ποταμούς, όπως ο Πηνειός, ο Ενιπέας και ο Αχελώος, καθώς και 
λίμνες (τεχνητές λίμνες Πλαστήρα και Κεφαλόβρυσου, λίμνη 
Σμοκόβου, Στεφανιάδα, Ζερέλια, Κάρλα)

• Το σύμπλεγμα των φυσικών πόρων του προορισμού που 
περιλαμβάνει 23 περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έκτασης 
523.647 εκταρίων, αισθητικά δάση, οικότοπους σημαντικής 
βιοποικιλότητας χλωρίδας και πανίδας, που επιτρέπουν την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων παρατήρησης της φύσης με κύρια 
επίκεντρα τα Μετέωρα και τον ορεινό όγκο του Ασπροπόταμου, τη 
Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό του 
Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και τη λίμνη Κάρλα

• Σημαντικός αριθμός πεζοπορικών μονοπατιών εντός του 
προορισμού 

• Σημαντικής αξίας γεωλογικοί πόροι και σημαντικός αριθμός 
σπηλαίων εντός του προορισμού

Οικοτουρισμός

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και 12 
παραδοσιακοί οικισμοί αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (7 στην ΠΕ Λάρισας, 2 στην ΠΕ 
Καρδίτσας και 3 στην ΠΕ Τρικάλων), σε σχετική εγγύτητα από 
φυσικούς πόρους (λίμνες, βουνά, δάση) υψηλής αξίας 

• Δύο σημαντικοί ορεινοί οικισμοί στην ΠΕ Τρικάλων, η Ελάτη και το 
Περτούλι, καθώς και χωριά γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα που 
συγκεντρώνουν τουριστικό ενδιαφέρον (κυρίως εγχώριο), 
διαθέτουν τουριστικές υποδομές και βρίσκονται εντός τοπίων με 
ιδιαίτερη φυσική ομορφιά (δραστηριότητες Οικοτουρισμού και 
Τουρισμού Περιπέτειας)

• Ορισμένες ολοκληρωμένες μονάδες Αγροτουρισμού που 
περιλαμβάνουν παραδοσιακού τύπου πετρόκτιστα καταλύματα, 
παραδοσιακή γαστρονομία με τοπικές πρώτες ύλες και θεματικές 
αγροτουριστικές δραστηριότητες, καθώς και αγροτουριστικοί 
ξενώνες

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

Αγροτουρισμός

• Ορεινοί όγκοι που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για 
υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως η ορεινή ποδηλασία / 
τρέξιμο, ο αεροπτερισμός, η ορειβασία και η εκτός δρόμου 
οδήγηση και ορισμένες υποδομές, όπως μονοπάτια περιήγησης 
και ορειβασίας σε βουνά του προορισμού με διαβαθμίσεις στην 
ποιότητα και την ασφάλεια, ορειβατικά καταφύγια με 
στοιχειώδεις / ικανοποιητικές παροχές και αναρριχητικά πεδία

• Ποικιλία υδάτινων διαδρομών, εναλλασσόμενα νερά, βραχώδεις 
όγκοι και φαράγγια που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες και 
περιβάλλον για δραστηριότητες canoe-kayak στη Λίμνη Πλαστήρα, 
στο Δέλτα του Πηνειού και στον Ασπροπόταμο

• Τα Μετέωρα και ο γειτνιάζων ορεινός όγκος στην περιοχή του 
Ασπροπόταμου αποτελούν προορισμό που συνδυάζει τον 
Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό με τον Οικοτουρισμό και τον 
Τουρισμό Περιπέτειας

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 
προβολή και προώθηση σε διεθνείς αγορές

• Υποδομές Χιονοδρομικού Τουρισμού με 2 χιονοδρομικά κέντρα 
(χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου και χιονοδρομικό κέντρο 
Αγράφων) σε λειτουργία κατά την περίοδο του χιονιού (μέσα 
Νοεμβρίου – τέλη Μαρτίου / αρχές Απριλίου) - 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 

Sports & Activities
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του 
Τουρισμού Ευεξίας

• Προϊόντα αγροδιατροφικής παραγωγής ΠΟΠ / ΠΓΕ (Γραβιέρα Αγράφων Καρδίτσας ΠΟΠ, τυροκομικά 
προϊόντα ΠΟΠ στις ΠΕ Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας - Φέτα, Κασέρι, Μανούρι, Γαλοτύρι, Μπάτζος -, 
Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ και Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ)

• Παραδοσιακή γαστρονομία της υπαίθρου με βάση τα ψητά και μαγειρεμένα κρέατα, τις τοπικές 
πρώτες ύλες και εδέσματα (λουκάνικο Τρικάλων, πέστροφα λίμνης Πλαστήρα κ.α.), παραδοσιακά 
εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία που προσφέρουν πιάτα από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα, 
σημεία πώλησης τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και γιορτές υπαίθρου συνδεδεμένες με 
τοπικά προϊόντα και πανηγύρια, που συνδυάζουν την λαογραφία με τη γαστρονομία

• Σημαντικοί πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού με ανεπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και οινική 
παραγωγή στον αμπελώνα της Ραψάνης στον Όλυμπο (οίνος ΠΟΠ Ραψάνη), στον Τύρναβο (οίνος ΠΓΕ 
Τύρναβος και τσίπουρο Τυρνάβου ΠΓΕ), σε Κρανιά, Κραννώνα και Ελλασόνα (ομώνυμοι οίνοι ΠΓΕ) 
στον Μεσενικόλα (καλλιέργεια της μοναδικής στον ελλαδικό χώρο ερυθρής ποικιλίας Μαύρο 
Μεσενικόλα, σε συνδυασμό με τις ξενικές ποικιλίες Syrah και Carignan – οίνοι ΠΟΠ Μεσενικόλα και 
ΠΓΕ Καρδίτσα) και στα Μετέωρα (ΠΓΕ Μετεώρων) – η Ραψάνη και η Κρανιά αποτελούν τμήμα της 
Διαδρομής του Κρασιού των Θεών του Ολύμπου (εκτείνεται και στην ΠΕ Πιερίας) διαθέτουν 
επισκέψιμα οινοποιεία (Τσάνταλη, Κτήμα Κατσαρού), ενώ στην Ραψάνη βρίσκεται και Μουσείο Οίνου 
και Αμπέλου Ραψάνης

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση του υφιστάμενου γαστρονομικού πλούτου του προορισμού και 
περιορισμένη ενσωμάτωση γαστρονομικού storytelling στην τουριστική προβολή και προώθηση του 
προορισμού (η γαστρονομία μπορεί να συμβάλλει ως στοιχείο εμπλουτισμού του Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων)

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Ύπαρξη 3 Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου) 
αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, οι οποίοι θα μπορούσαν ύστερα από 
κατάλληλη αξιοποίηση / προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και βελτίωση / ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη Τουρισμού 
Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και των υπόλοιπων 
συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων

Τουρισμός Ευεξίας
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 1,3

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

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

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

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

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,1

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

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

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

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,3

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

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

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

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

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 3,2

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

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

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

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 1,5

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

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~23,6% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 1,8 / 5,0
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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 «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε 
Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, 
Πολωνία), Βαλκανικές χώρες (εστίαση 
σε Σερβία), Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, 
Ρωσία

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

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 
Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Πολωνία), 
Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία), Ισραήλ, ΗΠΑ, 
Καναδάς, Ρωσία
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής και διατροπικής 
συνδεσιμότητας του προορισμού

• Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξης υδατοδρομίων στη Λίμνη Πλαστήρα υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους ώστε να βελτιωθεί η 
ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Βελτίωση συνδεσιμότητας του αερολιμένα Ν. Αγχιάλου 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 βελτίωση της σύνδεσής του με τους προορισμούς 
του Θεσσαλικού Κάμπου

1.1.2. Βελτίωση & ανάπτυξη της σιδηροδρομικής 
συνδεσιμότητας

• Προγραμματισμός επέκτασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βόρεια της Καλαμπάκας, προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα και Σιάτιστα- Κοζάνη/Καστοριά
• Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στην Λάρισα και παρεμβάσεις ενίσχυσης περίφραξης στην γραμμή Λάρισα- Σοφάδες
• Σηματοδότηση – ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα- Τρίκαλα 
• Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης στη γραμμή  Λάρισα-Βόλος

1.1.3. Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και 
ανάπτυξη συνδεσιμότητας εντός των 
περιφερειακών ενοτήτων

• Ολοκλήρωση του έργου του νότιου τμήματος   του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Α3) που ξεκινά από την ένωση του με τον αυτοκινητόδρομο 
ΠΑΘΕ και φτάνει έως την Ξυνιάδα 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65, Τρίκαλα- Εγνατία Οδός (Βόρειο Τμήμα)
• Ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης  της Λάρισας με τα Τρίκαλα που περιλαμβάνει έργα ασφάλειας όπως η δημιουργία κόμβων  καθώς και του 

κάθετου άξονα σύνδεση της  Λάρισας με την Κοζάνη 
• Οδική παραλιακή σύνδεση Λάρισας-Μαγνησίας
• Ολοκλήρωση Εθνικής  Οδού Τρίκαλα Άρτα, στο τμήμα Πύλη- Παλαιομονάστηρο, που θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο

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

• Προώθηση παρεμβάσεων ευφυών μεταφορών κατά τα πρότυπα του Δήμου Τρικκαίων και στους υπόλοιπους μεγάλους Δήμους του προορισμού
(Λάρισα, Καρδίτσα) περιλαμβάνοντας δράσεις που επιτρέπουν τη διαχείριση των μεταφορικών δεδομένων, την αναβάθμιση και παρακολούθηση του 
στόλου δημόσιων λεωφορείων, τη βελτιστοποίηση του δικτύου αστικών μεταφορών, τις έξυπνες στάσεις που προσφέρουν ακριβή πληροφόρηση σε ότι 
αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων κ.α.

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧI

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

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας • Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δομών υγείας (ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, προμήθεια ειδών, 
μίσθωση καταλυμάτων απομόνωσης) 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

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

• Ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός Πρότυπου 
Παραρτήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας προς όφελος του πληθυσμού της  Θεσσαλίας. Η μετεξέλιξη του ΕΚΑΒ θα ωφελήσει την 
Περιφέρεια πολλαπλά και θα συντελέσει ώστε ο προορισμός να θωρακιστεί υγειονομικά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Αποκατάσταση ζημιών στην Καρδίτσα που προκλήθηκαν από πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του «Ιανού» στην ευρύτερη περιοχή και 
προώθηση/υλοποίηση/ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα

• Αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης υδάτων από την αγροτική παραγωγή και διατήρηση/αναβάθμιση των υδατικών πόρων της περιοχής

• Έργα εκσυγχρονισμού, αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον προορισμό

• Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Μετέωρα & 
Δυτική Θεσσαλία» στο πλαίσιο ανάπτυξης 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 και χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας.

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

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

• 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

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

• Δημιουργία μιας ενιαίας και μοναδικής ταυτότητας του προορισμού με επίκεντρο τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και τις αυθεντικές 
ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει, τόσο στα Μετέωρα, όσο και στα αστικά κέντρα του προορισμού, που παρουσιάζουν πλήθος αξιόλογων 
αρχαιολογικών και λαογραφικών μουσείων/ χώρων

• Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης στον προορισμό από ξένους εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου και δημοσιογράφους που εκπροσωπούν κάποιο 
θεματικό μέσο (Famtrips-Presstrips)

• Συνεργασία με τα κεντρικά και ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για καταναλωτές και τον 
ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με επιρροή στον προορισμό, 
τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στην περιφέρεια

• Συμμετοχή μαζί με τοπικά εμπορικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market, Λονδίνο, ITB 
Βερολίνου) και Road Shows- στα οποία θα αποστέλλονται στελέχη του τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

• Συνεργασία των  επιχειρήσεων καταλυμάτων του προορισμού για τη δημιουργία δικτύων και πρωτοκόλλων συνεργασίας  με διεθνείς tour operators και 
travel agents

1.2.2. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών 

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους

• Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στον τουρισμό εμπειρίας με εισαγωγή νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας

• Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη/ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και 
πιστοποίησης ποιότητας διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών

• 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
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(ασυνέχεια)

1.2.2. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών (συνέχεια)

• Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ  τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

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

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

1.2.3. Εμπλουτισμός των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Sports & Activities)  με την ανάπτυξη θεματικών πακέτων 
συμπληρωματικά στο κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού και ειδική τιμολογιακή πολιτική τους μήνες χαμηλής τουριστικής επισκεψιμότητας

• Εμπλουτισμός του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού με τους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους της περιοχής (Παναγιά Δήμος Τρικκαίων, Πηγή 
Σούλαντα, Λουτρά Σμοκόβου), ώστε να αμβλυνθεί η εποχικότητα και να απορροφηθεί το κοινό της Ασημένιας Οικονομίας (Silver Economy)

• Ενσωμάτωση του γαστρονομικού storytelling του προορισμού και αξιοποίησή του στον εμπλουτισμό του κύριου και των συμπληρωματικών προϊόντων 
του προορισμού για την δημιουργία αυθεντικών βιωματικών εμπειριών για τους επισκέπτες. Η τοπική γαστρονομία  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
λαογραφία, τις γιορτές υπαίθρου και τα πανηγύρια και προσφέρει πλήθος εδεσμάτων και τοπικών πρώτων υλών στους επισκέπτες

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

• Προώθηση, προβολή και αξιοποίηση της ανάδειξης των Τρικάλων ως Smart City και της σημαντικής αστικής αναβάθμισης που έχει συντελεστεί, σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται πλέον ένας εδραιωμένος προορισμός για τις Χριστουγεννιάτικές διακοπές και ένας υπολογίσιμος city break 
προορισμός, αμφότερα για την εγχώρια αγορά

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
όπως π.χ. ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικών ειδών, τουριστικών πρακτόρων), καθώς και ως προς την λειτουργία καταστημάτων και άλλων 
τουριστικών υπηρεσιών εκτός της περιόδου τουριστικής αιχμής

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

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

• 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.

• Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας με σχόλια επισκεπτών και καταγραφή εμπειριών με δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών αξιολόγησης
• Συνεργασία με ανθρώπους επιρροής στον τομέα του τουρισμού όπως bloggers και Influencers για την ανάδειξη της αναγνωρισιμότητας του 

προορισμού σε διεθνές επίπεδο
• 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 
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις  θεματικών δράσεων του προορισμού,  αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που 

εκτελούν δρομολόγια στον Κρατικό Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου, τον Διεθνή  Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,  καθώς και πτήσεων charter ξένων Tour Operators

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)
• Διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων, 

προώθηση εντός της ροής της ειδησεογραφίας.
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 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 Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− 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 προορισμού

• Ολοκλήρωση του έργου φράγματος της Μεσοχώρας, καθώς έχει δρομολογηθεί εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΝ, 
προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την αποπεράτωση του ημιτελούς υδροηλεκτρικού έργου

• Αντιμετώπιση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της εκτεταμένης γεωργίας και της ΒΙΠΕ Λάρισας και Καρδίτσας, η οποία 
συνδυαστικά  με την υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και την άρδευση, καθιστούν αδύνατη τη συντήρηση υγειών οικοσυστημάτων

• Δημοπράτηση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Δυτική Θεσσαλία και τη Λάρισα, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2021

• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών - ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Λάρισας και ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης της 
που αφορούν τις καλλιεργήσιμες περιοχές 

• Υλοποίηση της κατασκευής Μονάδας Στερεών Αποβλήτων στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων για την εξυπηρέτηση της 
διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας) από το Δήμο Τρικκαίων

• Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους για τη χωριστή συλλογή χωριστών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτί, μέταλλο, πλαστικό 
και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη) και συστήματος διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα

• Δημιουργία μικρών κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης και ανάκτησης βιοαποβλήτων για κάθε ΠΕ

• Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των ογκωδών και συστήματος χωριστής συλλογής και διαχείρισης μικρών 
ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων

• Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών μέσω της σύναψης συμβάσεων από 
τους Δήμους με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΦΗΣ) 

• Αναπλάσεις  των μεγάλων αστικών κέντρων με τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών και την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και ποδηλάτων για 
ΑμΕΑ

• Εκκίνηση εργασιών καθαρισμού και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα του Δήμου Αγιάς 

• Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης οικισμών και εγκαταστάσεων στις περιοχές των Δήμων Τρικκαίων και Φαρκαδόνας, στο τμήμα του 
Πηνειού ποταμού από την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας έως την γέφυρα στα όρια των ΠΕ Τρικάλων και Λάρισας (γέφυρα 
Κουτσόχερου) 

• Υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του 
προορισμού

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ  στο αστικό περιβάλλον με εστίαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία 

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών και άλλων στοχευμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την ενεργειακή συνείδηση και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

• Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για πράσινες επιχειρήσεις
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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 υλοποίησης των Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε Δήμους του προορισμού (Λάρισα, Καρδίτσα)

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

• Αντικατάσταση των δημοτικών στόλων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούµενα 
λεωφορεία και προώθηση  της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων  στα μεγάλα αστικά 
κέντρα του προορισμού όπως η Λάρισα και τα Τρίκαλα

• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στους μεγαλύτερους αστικούς 
ιστούς του προορισμού

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

• Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των οικισμών που έχουν  χαρακτηριστεί από 
το ΥΠΕΝ ως παραδοσιακοί στην Περιφέρεια (συνολικά 13) και διατηρούν αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στο παρελθόν

• Η Απότομη αύξηση στον αριθμό επισκεπτών –ιδίως εκείνων της κρουαζιέρας από Βόλο αλλά και Ηγουμενίτσα λόγω βελτίωσης των οδικών αξόνων- στα 
Μετέωρα δημιουργούν ανάγκη προστασίας του προορισμού από τον μαζικό τουρισμό, διαχείρισης των τουριστικών ροών και άντλησης μεγαλύτερου 
οικονομικού αποτυπώματος από αυτές για την τοπική οικονομία. Η βελτίωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με διακλάδωση στην 
Καλαμπάκα, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό επισκεπτών στα Μετέωρα.

• Προστασία των 23 περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000, με κύρια επίκεντρα τα Μετέωρα, 
τη Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και τη λίμνη Κάρλα

• Επικαιροποίηση – αναθεώρηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της περιοχής της λίμνης Πλαστήρα βάσει των σημερινών δεδομένων

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της 
ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς, ενημέρωση για τις βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό, τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αγορών στόχων, καθώς και τις απαιτήσεις σε σχέση με θεματικά 
τουριστικά προϊόντα

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού

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

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης 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

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

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών/πολιτιστικών πόρων του 
προορισμού

• Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων που θα αφορούν ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, όπως γνώση ξένων γλωσσών - μη ευρωπαϊκών - digital 
marketing και σύγχρονες τεχνικές management 

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

• Προώθηση πιστοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας, έμφαση στα κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα του 
προορισμού

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

• Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τον τουρισμό 
εμπειρίας (π.χ. εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει των προσφερόμενων προϊόντων στον προορισμό)

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

• Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης), μεταξύ άλλων για 
κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά προϊόντα

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν τη βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητάς τους

• Συμβουλευτική στήριξη ΜμΕ του τομέα τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης 
στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών κ.α.

• Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης  χώρων πολιτιστικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, όπως το Αρχοντικό Γ. Σβαρτς στα Αμπελάκια, το 
κάστρο Βελίκας, αρχαιολογικοί χώροι της Ελασσόνας, αρχαιολογικοί χώροι  Φαρσάλων, η Πολιτιστική Διαδρομή Τεμπών, η ψηφιακή διασύνδεση 
αρχαιολογικών χώρων  με το Διαχρονικό Μουσείο

• Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης στην Καρδίτσα στο ναό του Απόλλωνα, στον Αγ. Γεώργιο Μητρόπολης στην  Αγ. Τριάδα Οξυάς,  καθώς και έργων 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Μαγούλας του Αγ. Ιωάννη στον Πρόδρομο 

• Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης και ανάδειξης χώρων  αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος  στα Τρίκαλα, όπως το  Ασκληπιείο και το 
Κάστρο της πόλης των Τρικάλων, ο τύμβος Πετρόπορου στον αρχαιολογικό χώρο Πελινναίου, ο ναός Κοίμησης Θεοτόκου στο Αχλαδοχώρι, ο ναός 
Κοίμησης Θεοτόκου Ασπροκκλησιάς, ο  Αγ. Δημήτριος Ψηλώματος, ο Αγ. Νικόλαος Κρήνης και  παρεμβάσεις ώστε να γίνει λειτουργικό το σπήλαιο 
Θεόπετρας. 

• Άμεση δημοπράτηση του έργου πινακίδων σήμανσης  αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς 

• Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε μνημεία και ναούς της περιφερειακής ενότητας Λάρισας από το σεισμό του Μαρτίου 2021, όπως για 
παράδειγμα το πρώην Αρχαιολογικό Μουσείο «Γενί Τζαμί» 

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος στον προορισμό

• Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των αστικών κέντρων/οικισμών του προορισμού που θα καθοδηγούν 
τους επισκέπτες προς τα ΜΜΜ, τα λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό.

• Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)

• Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών  υποστηρικτικών υποδομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια, αναψυκτήρια, 
πωλητήρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές για άτομα με μειωμένη κινητικότητα)

• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και 
μνημείων

• Στρατηγική αναβάθμιση των μουσείων, των λαογραφικών κέντρων και των πινακοθηκών που βρίσκονται στις πόλεις της περιφερειακής ενότητας, όπως 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας κ.α., καθώς έχουν πλήθος τόσο 
αρχαιολογικών ευρημάτων, όσο και λαογραφικού πλούτου της περιοχής

• Αξιοποίηση και προβολή του αφηγηματικού περιεχομένου του βυζαντινού και μεταβυζαντινού  πολιτιστικού αποθέματος της περιφερειακής ενότητας, 
καθώς διασώζονται πολλά μνημεία που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών, όπως  η Ακρόπολη των Φαρσάλων, το Φρούριο της Λάρισας 
(Μπεζεστένι) και το Βυζαντινό Κάστρο των Τρικάλων

• Δημιουργία και ανάδειξη ενός ξεχωριστού storytelling του προορισμού, ο οποίος είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και 
οικονομίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους και των σωζόμενων αγροτικών μνημείων του προορισμού, όπως πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι,
οινοποιεία, κ.α. που αναδεικνύουν αυτή την ιστορική διάσταση του προορισμού

2.2.2. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

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

• Προβολή του πλήθους των θρησκευτικών μνημείων της περιφερειακής ενότητας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολιτιστικό/θρησκευτικό/αρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Κουρσούμ Τζαμί του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα, το οποίο χτίστηκε τον 16ο αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό 
μνημείο της ανατολίτικης αρχιτεκτονικής, προστατευόμενο από την UNESCO
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

2.2.2. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος 
(συνέχεια)

• Ανάδειξη και προώθηση του σημαντικού πλούτου  από θρησκευτικά μνημεία του Χριστιανισμού στην Περιφέρεια και ανάπτυξη τουριστικών πακέτων 
προσκυνηματικού/θρησκευτικού τουρισμού. Πλήθος μονών και μοναστηριών βρίσκεται  στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και 
Λάρισας, όπως η Μονή Πελεκητής, η Μονή Κορώνας κ.α. και η περαιτέρω προβολή τους θα αναδείξει το θρησκευτικό απόθεμα της περιοχής

• Δημιουργία ενός ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού αφηγήματος που θα προβάλλει  και το μυθολογικό πλαίσιο του προορισμού, με κεντρικό πρόσωπο 
τον ομηρικό Αχιλλέα που γεννήθηκε στην αρχαία Φθία (Φάρσαλα) (γενέτειρα γη των Μυρμιδόνων) και αποτελεί έναν από τους εμβληματικότερους 
ήρωες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας

• 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

2.2.3. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου 
εμπειριών και δραστηριοτήτων

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικού/ θρησκευτικά θεματικού περιεχομένου). 
Η παραδοσιακή γαστρονομία της υπαίθρου με τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά πιάτα, καθώς και οι γιορτές της υπαίθρου είναι συνδεδεμένα 
άρρηκτα με τη λαογραφία του τόπου

• Διασύνδεση του πολιτιστικού/ θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος με τον οινοτουρισμό  στον αμπελώνα των Τρικάλων (Δρόμος Κρασιού των 
Μετεώρων, Διαδρομή του Κρασιού των Θεών του Ολύμπου) και ανάδειξη των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ της περιοχής, όπως ο οίνος ΠΟΠ Ραψάνη, οίνοι ΠΟΠ 
Μεσενικόλα, οίνος  ΠΓΕ Μετεώρων κ.α.

• Εμπλουτισμός του θρησκευτικού προϊόντος με αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες, όπως η αυθεντική μοναστηριακή φιλοξενία που μπορούν να 
απολαύσουν οι επισκέπτες σε 6 από τα 7 ανακαινισμένα και εν λειτουργία μοναστήρια των Μετεώρων

• Διασύνδεση του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού  στον προορισμό με τον Οικοτουρισμό και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά  
αναφέρουμε ότι τα Μετέωρα είναι βιότοπος του Δικτύου Natura 2000 και αποτελεί ιδανικό προορισμό για Οικοτουρισμό

2.2.4. Ανάδειξη και εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος μέσα από πολιτιστικά φεστιβάλ και 
άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εθνικής / 
διεθνούς εμβέλειας

• Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων, τόσο σε περιόδους υψηλής όσο και χαμηλής τουριστικής κίνησης, και ανάπτυξη σχετικού χρονολογίου 
καταπολεμώντας την έντονη εποχικότητα του προορισμού

• Στρατηγική ενίσχυσης, ανάδειξης και προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας, μέσα από το πλήθος  πολιτιστικών και 
λαογραφικών εκδηλώσεων, όπως το Φεστιβάλ Πηνειού, το Φεστιβάλ  Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού κ.α., αλλά και  εθίμων και γιορτών υπαίθρου που 
γίνονται ως τις μέρες μας (μπουρανί κ.α.)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες 
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική 
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους

• Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών

• Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων. Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα για την 
προστασία εκθεμάτων που απαιτούν τακτική συντήρηση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση τους

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

• Οργάνωση δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα αναδεικνύουν  και θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε σύνδεση 
με τη  σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα, με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών αγαθών

2.4.2. Προστασία και εκμετάλλευση του κτιριακού 
αποθέματος οικισμών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος

• Ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των οικισμών που έχουν  χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΝ ως 
παραδοσιακοί στην Περιφέρεια (συνολικά 13) και διατηρούν αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στο παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους οικισμούς 
Ανθούσα, παλιά Τρίκαλα και Χαλίκι που χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί οικισμοί στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Συνεργασία μεταξύ φορέων με στόχο τη δημιουργία δικτύωσης για την ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού προϊόντος με βάση τον 
πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό και την ενοποίηση της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού

2.5.2. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

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

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

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

• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων τόσο στον Πολιτιστικό, όσο και στον Θρησκευτικό τουρισμό 
για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του τουριστικού προϊόντος 

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του 
πολιτιστικού/θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος  στα τουριστικά πακέτα

• Ανάδειξη και αξιοποίηση των βιομηχανικών κτιρίων που βρίσκονται στον προορισμό καθώς με τα κατάλληλα κίνητρα μπορούν να επιλεχθούν από 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες ώστε να αναπτυχθούν επιχειρηματικές τουριστικές δράσεις

2.5.4. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου

• Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και 
κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ανάπτυξη υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος 
παραδοσιακού τύπου, αλλά θα προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, αμπελώνες και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και 
υλικοτεχνικών υποδομών που επιτρέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης αγροτικών εργασιών

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων (π.χ. ιππασία με άλογα που εκτρέφονται εντός της 
μονάδας)

• Ανάπτυξη υποδομών μεταποίησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του αγροτουρισμού
• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που

απευθύνονται σε παιδιά
• Αξιοποίηση των τοπικών πόρων για την ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων  και για τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

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

• Ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων της περιφερειακής ενότητας για την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, 
σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές/ πρότυπα του αγροτουρισμού. Οι ορεινοί οικισμοί της περιφέρειας, όπως η Ελάτη και το Περτούλι, αλλά 
και τα χωριά γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα διαθέτουν τουριστικές υποδομές και βρίσκονται εντός τοπίων με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, με πλούσια 
βιοποικιλότητα, ιδανικά για πεζοπορικές/περιηγητικές διαδρομές περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

• 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

3.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Ανάπτυξη και προβολή αγροτουριστικού προϊόντος, το οποίο θα περιλαμβάνει αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες, έχοντας σαν επίκεντρο την επαφή των 
επισκεπτών με τη φύση. Το προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα και παροχή υπηρεσιών ήπιας αθλητικής δραστηριότητας, 
φυσιολατρίας και ευεξίας

• Προώθηση αυθεντικών εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας καθώς και 
με την παραδοσιακή γαστρονομία της περιοχής χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και τις τεχνικές παρασκευής τοπικών προϊόντων. Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα σε αρκετούς αγροτουριστικούς ξενώνες να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής τοπικών παραδοσιακών συνταγών, αλλά και 
να επισκεφθούν ή/και να συμμετάσχουν στην παραγωγή τοπικών προϊόντων (π.χ. παραδοσιακή τυροκομία)

• Διασύνδεση του αγροτουρισμού με τον πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο  του σημαντικού αριθμού αγροτικών κοινοτήτων της περιοχής, καθώς και 
των 12 χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών από το ΥΠΕΝ στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Η ανάδειξη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οικισμών και η εγγύτητά τους σε φυσικούς πόρους υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με μοναδικές βιωματικές εμπειρίες 
μπορεί να διαφοροποιήσει το αγροτουριστικό προϊόν

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής και γνωριμίας των επισκεπτών 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

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένων 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

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

• 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

Αγροτουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. 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

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

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 
• 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.)

3.4.3. Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 
αγροτικής παραγωγής

• Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για τη 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 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης 
(π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος

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

3.5.2. 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

3.5.3 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 και του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος) 

• 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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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Βελτίωση βασικών υποδομών πρόσβασης στις 
περιοχές με οικοτουριστικό ενδιαφέρον

• Συντήρηση και επέκταση του ήδη ανεπτυγμένου δικτύου πεζοπορικών/ ποδηλατικών διαδρομών της περιοχής 

• Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφαλείας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

4.1.2. Δημιουργία ή / και αναβάθμιση υποδομών 
παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. 
παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης 
επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά 
καταφύγια)

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων παρατήρησης της φύσης σε ένα σύμπλεγμα φυσικών πόρων που διαθέτει ο προορισμός με 23 περιοχές του Δικτύου Natura 
και αισθητικά δάση με οικότοπους σημαντικής βιοποικιλότητας χλωρίδας και πανίδας 

• Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων Παρατηρητηρίων άγριας ζωής και πουλιών, τα οποία υπάρχουν στον προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
το Παρατηρητήριο στη Λίμνη Πλαστήρα και το Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής στη λίμνη Καλαμακίου

• Δημιουργία επιπρόσθετων κέντρων ενημέρωσης και προώθηση/παροχή πληροφόρησης  για τη διασύνδεση με άλλα τουριστικά προϊόντα (όπως
αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές/θρησκευτικές περιηγήσεις κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών που 
διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο) και 
εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος

• Διασύνδεση των σημείων και των πόρων οικολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος του προορισμού, 
δημιουργώντας/αξιοποιώντας μονοπάτια και διαδρομές της περιοχής

• Προβολή και προώθηση των μοναδικών τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του προορισμού που περιλαμβάνει 23 περιοχές του Δικτύου Natura 2000, 
με κύρια επίκεντρα τα Μετέωρα και τον γειτνιάζοντα ορεινό όγκο της περιοχής του Ασπροπόταμου, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον 
Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και τη λίμνη Κάρλα

• Ανάδειξη των μοναδικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος κάθε επιμέρους περιοχής, όπως για παράδειγμα το Δέλτα του Ποταμού 
Πηνειού στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο 225 αποδημητικά πουλιά και άλλα είδη ορνιθοπανίδας, ανάμεσά τους πολλά απειλούμενα και σπάνια 

• Προώθηση και ανάδειξη των σημαντικής αξίας γεωλογικών πόρων του προορισμού με σημαντικό αριθμό σπηλαίων και διασύνδεσή τους με τον 
Οικοτουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Προϊστορικό Σπήλαιο της Θεόπετρας, το οποίο αποτελεί αρχαιολογικό εύρημα μεγίστης σημασίας, καθώς τα 
ευρήματα του αρχίζουν στη Μέση της Παλαιολιθικής εποχής (50.000 π.Χ.) και διαρκούν μέχρι το τέλος της νεολιθικής περιόδου χωρίς χρονικά κενά

• Προβολή του σημαντικού αριθμού πεζοπορικών μονοπατιών σε ένα εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον με μεγάλο φάσμα οικοσυστημάτων και 
τοπίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές διαβαθμισμένης δυσκολίας που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες 
στα Μετέωρα, στον ορεινό όγκο του Ασπροπόταμου και στην Λίμνη Πλαστήρα σε τοπία και δάση μοναδικής φυσικής ομορφιάς

• Στήριξη τοπικού αγροδιατροφικού τομέα και της παραγωγής προϊόντων με σήμανση ποιότητας, προβολή ονομασίας προέλευσης και την διασύνδεση με 
τον Οικοτουρισμό

• Συνεργασία με εξειδικευμένους tour operators για την δημιουργία οργανωμένων πακέτων Οικοτουρισμού 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κ.α.)
4.2.2. Σύνδεση του Οικοτουρισμού με το πολιτιστικό 

απόθεμα
• Σύνδεση της Οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα Μετέωρα 

προσφέρονται ως βιότοπος του Δικτύου Natura 2000 για ορεινή πεζοπορία/ποδηλασία/αναρρίχηση, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας πόλος Πολιτιστικού και 
Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με διεθνή αναγνωρισιμότητα

• Εμπλουτισμός της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνδεθούν με παραδόσεις, ήθη 
και έθιμα του τόπου

• Δημιουργία διαδρομών που συνδυάζουν την επαφή με τη φύση και τους πλούσιους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους του προορισμού

Οικοτουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση για 
σχετικούς προορισμούς και δραστηριότητες, την κράτηση θέσεων κ.α.

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού, με δυνατότητα 
επιλογής τρόπου μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία) βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο και ως αυτόνομη εφαρμογή για κινητές 
συσκευές για εύκολη πλοήγηση 

• Αξιοποίηση και ένταξη στην ψηφιακή πύλη που αφορά στον Οικοτουρισμό, εφαρμογών που αναγνωρίζουν με μία φωτογραφία τη χλωρίδα, την πανίδα 
και τα πετρώματα του οκοσυστήματος

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό την 
προστασία και την αποκατάσταση των 
προστατευόμενων περιοχών που έχουν 
υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση εντός των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

• Περιβαλλοντική προστασία του Δέλτα Ποταμού Πηνειού, καθώς δέχεται τεράστιες οικολογικές πιέσεις λόγω της επέκταση της γεωργίας, της 
κατασκευής τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής, της μεγάλης ρύπανσης του νερού του ποταμού από αστικές, αγροχημικές και 
βιομηχανικές πηγές και την  παράνομη υλοτόμηση του παρόχθιου δάσους

• Μελέτη και ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των οικοτουριστικών 
προορισμών, καθώς και λειτουργία σχετικών συστημάτων και ελεγκτικών μηχανισμών

• Ολοκληρωμένα προγράμματα πιστοποιήσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται

• Ενίσχυση δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου- Δέλτα Πηνειού και συμμετοχή σε διεθνή 
προγράμματα συνεργασίας πάνω σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων

• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (π.χ. χρήση ηλεκτροκινούμενο αυτοκινήτων για μετάβαση σε 
προορισμούς οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, χρήση ΑΠΕ από εγκαταστάσεις που σχετίζονται με οικοτουριστική διαμονή και παρατήρηση)

4.4.2. Δημιουργία/ συντήρηση υποδομών 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης

• Προγράμματα κατάρτισης της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή, την προστασία και την 
ήπια τουριστική και οικονομική διαχείριση

• Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
οικοτουρισμού

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν τοπικά και οικολογικά προϊόντα / τρόφιμα και οικολογική γαστρονομία με γνώμονα ότι συμβάλλουν στη 
διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και εφαρμόζουν βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων

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

• Πιστοποίηση ταξιδιωτικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες και  προσφέρουν υπηρεσίες με οικοτουριστικό ενδιαφέρον 
(π.χ. εκδρομές πεζοπορίας, ποδηλασίας και παρακολούθησης άγριας ζωής)

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.2. Εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και των 
επισκεπτών

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

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

• 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 εργαζομένων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες, για παράδειγμα 
διαπίστευση συνοδών στο trekking από εταιρείες του χώρου, με εξετάσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

• 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

4.5.3. Στήριξη ανάπτυξης επιχειρήσεων και 
συνεργατικών σχημάτων / δικτύωσης των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου με ξενοδοχεία, tour operators του κύριου 
προϊόντος της περιοχής (Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός Τουρισμός), καθώς και των πυλών εισόδου της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή που θα πριμοδοτούν την προώθηση ολιστικής εμπειρίας για τον 
επισκέπτη (σεβασμός στην τοπική αρχιτεκτονική, αγρο/οικοτουριστικές εμπειρίες, πρότυπες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, προώθηση / 
καλλιέργεια / χρήση τοπικών προϊόντων στις γαστρονομικές εμπειρίες που θα προσφέρουν)

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Ολοκλήρωση της κατασκευής του  Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης - το Προπονητικό Κέντρο όταν 
αποπερατωθεί θα μπορεί να φιλοξενεί και επαγγελματικές ομάδες για την προετοιμασία τους ενόψει των  αγωνιστικών τους υποχρεώσεων

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

• Δημιουργία εκπαιδευτικού, προπονητικού χιονοδρομικού κέντρου στον Κίσσαβο (Θέση «Κάναλος»)

• Συντήρηση υφιστάμενων πεζοπορικών, ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών του προορισμού και βελτίωση της σήμανσης  των μονοπατιών σε 
εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις

• Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ και ατόμων με προβλήματα κινητικότητας για να έχουν  πρόσβαση σε υπαίθριες δραστηριότητες

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Ενίσχυση της διοργάνωσης events Sports & Activities και Τουρισμού Περιπέτειας και βελτίωση της προβολής και της προώθησης των αθλητικών 
εκδηλώσεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.  

• Ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για την προσέλκυση αθλητικών εκδηλώσεων όπως συνεργασία με ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας και παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες όπως υπηρεσίες ευεξίας, περιηγήσεις, υψηλή γαστρονομία, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
καταρτισμένο συμβουλευτικό ιατρικό και προπονητικό προσωπικό

5.2.2 Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Ενίσχυση της προβολής και προώθησης υπαρχουσών αθλητικών εκδηλώσεων (Κολυμβητικός Διάπλους Λίμνης Πλαστήρα, Faethon Olympus Marathon, 
Ιστορικό Ράλλυ Ολύμπου) μέσω ψηφιακών μέσων

• Ανάδειξη και προώθηση του χειμερινού αθλητισμού και των χιονοδρομικών κέντρων του προορισμού στο Περτούλι και τα Άγραφα, όπου οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν χειμερινά σπορ 

• Προώθηση του Τουρισμού Περιπέτειας και των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στον προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ορεινοί όγκοι 
της περιοχής αποτελούν σημαντικό πόρο για ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία/trekking (Άγραφα, ανάβαση Ολύμπου, ορεινός όγκος περιοχής 
Ασπροπόταμου κ.α.) και αναρρίχηση (Πέταλο Έλενας, Κάτω Τέμπη, Μικρό Φαράγγι, Πύργου Καλαμπάκας)

• Προβολή και ανάδειξη της ποικιλίας των υδάτινων διαδρομών, ανάμεσα σε βραχώδεις όγκους και  φαράγγια, και του ιδανικού περιβάλλοντος για 
υπαίθριες δραστηριότητες όπως το canoe/kayak και το rafting στην Λίμνη Πλαστήρα, στο Δέλτα του Πηνειού και στον Ασπροπόταμο

• Εμπλουτισμός του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού (Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός) με τον Sports & Activities και τον 
τουρισμό Περιπέτειας

• Σύνδεση του Sports & Activities και τουρισμού περιπέτειας με τη γαστρονομία ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο προϊόν αθλητικής εμπειρίας 
και υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής που εκτός από τη σωματική άσκηση θα εστιάζει στην υγιεινή διατροφή 

• Δημιουργία και προώθηση τουριστικών πακέτων Sports & Activities και τουρισμού περιπέτειας  σε διεθνείς αγορές προβάλλοντας τους διαθέσιμους 
πόρους του προορισμού
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Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• 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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. 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

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

• Προστασία των 23 περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που περιλαμβάνουν τα Μετέωρα, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό 
του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και την λίμνη Κάρλα

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. 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

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. σύλλογοι αναρρίχησης / ορειβασίας, 
ιππικοί όμιλοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

• Πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων) και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες 
δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής (της τυπικής και μη μάθησης)

5.5.2 Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και 
δικτύωσης των επιχειρήσεων του κλάδου

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου με ξενοδοχεία, tour operators του κύριου 
προϊόντος της περιοχής (Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός) καθώς και με τις πύλες εισόδου της περιφέρειας
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία», 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 διακριτό προορισμό «Μετέωρα & 
Δυτική Θεσσαλία» 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 πελατείας. Συνεργασία με τα κεντρικά και ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing 
Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, 
vlogs) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για καταναλωτές και τον ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές αλλά και να ενθαρρυνθούν οι 
επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με επιρροή στον προορισμό, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες
εισερχόμενου τουρισμού στην περιφέρεια

Βραχυπρόθεσμο

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Οδικά έργα σημαντικής εμβέλειας όπως η ολοκλήρωση του έργου του νότιου τμήματος   του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Α3) που 
ξεκινά από την ένωση του με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και φτάνει έως την Ξυνιάδα και η ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65, Τρίκαλα- Εγνατία Οδός 
(Βόρειο Τμήμα)

Μεσοπρόθεσμο

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3.

Επίσπευση της υλοποίησης των Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε Δήμους του προορισμού (Λάρισα, Καρδίτσα). Επέκταση του δικτύου 
ποδηλατοδρόμων και των κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων ιδιαιτέρα στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού. Αντικατάσταση των 
δημοτικών στόλων οχημάτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούµενα λεωφορεία και 
προώθηση  της  χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων  στα μεγάλα αστικά κέντρα του 
προορισμού όπως η Λάρισα και τα Τρίκαλα. Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης στους μεγαλύτερους αστικούς ιστούς του προορισμού. Αναπλάσεις  των μεγάλων αστικών κέντρων με τη δημιουργία 
ποδηλατικών διαδρομών και την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και ποδηλάτων για ΑμΕΑ. Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων 
πινακίδων σε κομβικά σημεία των αστικών κέντρων/οικισμών του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς τα ΜΜΜ, τα 
λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό.

Μεσοπρόθεσμο

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Συντήρηση υφιστάμενων των πεζοπορικών, ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών του προορισμού και βελτίωση της σήμανσης  των 
μονοπατιών σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις. Συντήρηση και επέκταση του ήδη ανεπτυγμένου δικτύου πεζοπορικών/ ποδηλατικών 
διαδρομών της περιοχής 

Βραχυπρόθεσμο

5
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1.

Προστασία των ορεινών όγκων και των φυσικών πόρων του προορισμού και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Προστασία των 23 περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που περιλαμβάνουν τα Μετέωρα, τη Λίμνη 
Πλαστήρα, το Δέλτα του Πηνειού, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, την κοιλάδα των Τεμπών και την λίμνη Κάρλα. Επικαιροποίηση – αναθεώρηση 
της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της περιοχής της λίμνης Πλαστήρα βάσει των σημερινών δεδομένων

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία  (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
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

7
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1. 
Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη του κύριου τουριστικού προϊόντος του προορισμού (Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός) και προώθηση 
των Μετεώρων, ενός μεικτού Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη 
και αναγνωρισιμότητα

Βραχυπρόθεσμο

8 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1. 

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

Βραχυπρόθεσμο

9 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2. Έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων παρατηρητηρίων άγριας ζωής και πουλιών, τα οποία υπάρχουν στον προορισμό. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το Παρατηρητήριο στη Λίμνη Πλαστήρα και το Παρατηρητήριο Άγριας Ζωής στη λίμνη Καλαμακίου
Μεσοπρόθεσμο

10
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

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

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (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 2.1.1.

Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με δράσεις όπως η ολοκλήρωση της αποκατάστασης  χώρων 
πολιτιστικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα (αρχοντικό Γ. Σβαρτς στα Αμπελάκια, το κάστρο Βελίκας, 
αρχαιολογικοί χώροι της Ελασσόνας, αρχαιολογικός χώρος Μαγούλας του Αγ. Ιωάννη στον Πρόδρομο,  Ασκληπιείο και το Κάστρο της πόλης των 
Τρικάλων)

Μεσοπρόθεσμο

12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.2.

Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου, όπως: 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.)

Βραχυπρόθεσμο

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις για την αντιμετώπιση της υπερεκμετάλλευσης υδάτων από την αγροτική παραγωγή και διατήρηση/αναβάθμιση των υδατικών πόρων της 
περιοχής. Έργα εκσυγχρονισμού, αντικατάστασης, επέκτασης και κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον προορισμό. 
Αποκατάσταση ζημιών στην Καρδίτσα που προκλήθηκαν από πρόσφατα πλημμυρικό φαινόμενα λόγω του «Ιανού» στην ευρύτερη περιοχή και 
προώθηση/υλοποίηση/ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα

Μεσοπρόθεσμο

14 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.

Βραχυπρόθεσμο

15 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες 
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον 
προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, 
Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (3) 

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

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

16 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμο

17 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για 
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση για σχετικούς προορισμούς και δραστηριότητες, την κράτηση θέσεων κ.α.

Βραχυπρόθεσμο

18 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμο

19 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Αναβάθμιση των υποδομών και προβολή των χιονοδρομικών κέντρων του Περτουλίου και των Αγράφων για την προσέλκυση στρατηγικών 

επενδύσεων
Μεσοπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (4) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



40

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

20 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας όπως αναβάθμιση του αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών. Εκκίνηση εργασιών καθαρισμού και κατασκευής 
αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα του Δήμου Αγιάς. Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης οικισμών και εγκαταστάσεων στις περιοχές των Δήμων Τρικκαίων και Φαρκαδόνας, στο τμήμα 
του Πηνειού ποταμού από την γέφυρα επί της Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας έως την γέφυρα στα όρια των νομών Τρικάλων και Λάρισας (γέφυρα Κουτσόχερου) 

21 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1. 

Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης δραστηριοποίησης όπως, αντιμετώπιση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της εκτεταμένης γεωργίας και της ΒΙΠΕ Λάρισας 
και Καρδίτσας, η οποία συνδυαστικά  με την υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και την άρδευση, καθιστούν αδύνατη τη συντήρηση υγειών οικοσυστημάτων. Περιβαλλοντική προστασία του 
Δέλτα Ποταμού Πηνειού, καθώς δέχεται τεράστιες οικολογικές πιέσεις λόγω της επέκταση της γεωργίας, της κατασκευής τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής, της μεγάλης ρύπανσης του 
νερού του ποταμού από αστικές, αγροχημικές και βιομηχανικές πηγές και την  παράνομη υλοτόμηση του παρόχθιου δάσους

22 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2. Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών φιλοξενίας όπως αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους Ποιοτική 

αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧI

23 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) −Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη

24 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1. 

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων
Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων
ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων. Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών μέσω της σύναψης συμβάσεων από τους 
Δήμους με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΦΗΣ) Δημοπράτηση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Δυτική Θεσσαλία και τη Λάρισα, η 
οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2021. Υλοποίηση της κατασκευής Μονάδας Στερεών Αποβλήτων στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων για την εξυπηρέτηση της 
διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας (νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας) από το Δήμο Τρικκαίων. Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών - ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της 
Λάρισας και ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης της που αφορούν τις καλλιεργήσιμες περιοχές. Δημιουργία μικρών κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης και ανάκτησης βιοαποβλήτων για κάθε ΠΕ. 
Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους για τη χωριστή συλλογή χωριστών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη) και συστήματος 
διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα

25 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1. Αισθητική αναβάθμιση του προορισμού με την υπογειοποίηση καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του 

προορισμού

26
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (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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27 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1. Ολοκλήρωση του έργου φράγματος της Μεσοχώρας, καθώς έχει δρομολογηθεί εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το ΥΠΕΝ, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια για την αποπεράτωση 

του ημιτελούς υδροηλεκτρικού έργου

28 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 3.4.3. Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργεια τη μεταποίηση και πώληση των βιολογικών προϊόντων

29 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Ενίσχυση της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας και εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός Πρότυπου Παραρτήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας προς όφελος του πληθυσμού της  Θεσσαλίας. Η μετεξέλιξη του ΕΚΑΒ θα ωφελήσει την Περιφέρεια πολλαπλά και θα συντελέσει ώστε ο προορισμός να θωρακιστεί υγειονομικά την περίοδο 
ανάκαμψης από την πανδημία

30
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

31 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης  της Λάρισας με τα Τρίκαλα που περιλαμβάνει έργα ασφάλειας όπως η δημιουργία κόμβων  καθώς και του κάθετου άξονα σύνδεση της  Λάρισας με την 
Κοζάνη. Ολοκλήρωση Εθνικής  Οδού Τρίκαλα Άρτα, στο τμήμα Πύλη- Παλαιομονάστηρο, που θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Οδική παραλιακή σύνδεση Λάρισας-Μαγνησίας. Ολοκλήρωση 
Εθνικής  Οδού Τρίκαλα Άρτα, στο τμήμα Πύλη- Παλαιομονάστηρο, που θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο

32 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε μνημεία και ναούς της περιφερειακής ενότητας Λάρισας από το σεισμό του Μαρτίου 2021, όπως για παράδειγμα το πρώην Αρχαιολογικό Μουσείο «Γενί 

Τζαμί»

33 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.

34 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6. Προώθηση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

35
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

36 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών  υποστηρικτικών υποδομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές για άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα). Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία). Διερεύνηση ωραρίου 
λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής.  Άμεση δημοπράτηση του έργου πινακίδων σήμανσης  αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στις εθνικές και 
επαρχιακές οδούς 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (6)
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37 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Ολοκλήρωση της κατασκευής του  Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης. Το Προπονητικό Κέντρο όταν αποπερατωθεί θα μπορεί να φιλοξενεί και 

επαγγελματικές ομάδες για την προετοιμασία τους ενόψει των  αγωνιστικών τους υποχρεώσεων

38 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Σηματοδότηση – ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα- Τρίκαλα. Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στην Λάρισα και παρεμβάσεις ενίσχυσης περίφραξης στην 

γραμμή Λάρισα- Σοφάδες. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης στη γραμμή  Λάρισα-Βόλος

39 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δομών υγείας (ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, προμήθεια ειδών, μίσθωση καταλυμάτων απομόνωσης) 
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. 
Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφαλείας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

40 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Προγραμματισμός επέκτασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης βόρεια της Καλαμπάκας, προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα και Σιάτιστα- Κοζάνη/Καστοριά

41 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

Προώθηση παρεμβάσεων ευφυών μεταφορών κατά τα πρότυπα του Δήμου Τρικκαίων και στους υπόλοιπους μεγάλους Δήμους του προορισμού (Λάρισα, Καρδίτσα) περιλαμβάνοντας δράσεις που 
επιτρέπουν τη διαχείριση των μεταφορικών δεδομένων, την αναβάθμιση και παρακολούθηση του στόλου δημόσιων λεωφορείων, τη βελτιστοποίηση του δικτύου αστικών μεταφορών, τις έξυπνες 
στάσεις που προσφέρουν ακριβή πληροφόρηση σε ότι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων κ.α.

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία (7)
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Προϊόν & Προώθηση

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

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

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

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

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

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

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

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1. 

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1. 

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

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

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

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός 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, ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και διακριτής τουριστικής ταυτότητας εστιασμένης στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό με επίκεντρο τα Μετέωρα, ένα από τα 

σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας, και στα εναλλακτικά / συμπληρωματικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε εθνικό επίπεδο
• 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
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
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
• 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 
«Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» 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 «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία».

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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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 «Μετέωρα & Δυτική Θεσσαλία» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Μετέωρα & Δυτική 
Θεσσαλία».

Πύλες εισόδου
Αεροπορική Συνδεσιμότητα: 
• Κρατικός Αερολιμένας «Νέας Αγχιάλου» σε απόσταση ~132 χλμ. και 1h 33’ από τα Τρίκαλα 

και ~98 χλμ. και 1h 20’ από την Καρδίτσα, 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

• Οδική Συνδεσιμότητα: 
− Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα
− Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων
− Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής
− Μεθοριακός Σταθμός Κακαβιάς

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Εθνική Οδός 6 (ΕΟ6 | Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα)
• Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Α3 – τμήμα της ευρωπαϊκής οδού Ε65) με 

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

Συνδεσιμότητα εντός του προορισμού

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Αυτοκίνητο από Τρίκαλα
• Μετέωρα Καλαμπάκα: 26 χλμ. | ~30'
• Περτούλι: 47 χλμ. | ~58'
• Ελάτη: 34 χλμ. | ~37'
• Λίμνη Πλαστήρα / Νεοχώρι: 45 χλμ.| 1h 5’

Διατροπική συνδεσιμότητα

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

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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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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