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

Προορισμός «Όλυμπος & ακτές Πιερίας»
• O προορισμός «Όλυμπος & ακτές 

Πιερίας» ανήκει στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει 
την ΠΕ Πιερίας με έκταση 1.516 τ.χλμ. 
και πρωτεύουσα την Κατερίνη.

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

• Περιλαμβάνει γεωγραφικά:
− τις απολήξεις τριών οροσειρών: του 

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

− ακτογραμμές 77 χλμ. συνδυάζοντας 
παράλληλα βουνό και θάλασσα.

• Αποτελεί προορισμό με εστίαση στο 
μαζικό τουρισμό Sun & Beach που όμως 
διαθέτει δυνατότητες για την ανάπτυξη 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού, του Οικοτουρισμού και του 
Sports & Activities, ενώ διαθέτει και ένα 
brand name με σημαντική διεθνή φήμη 
και αναγνωρισιμότητα τον «Όλυμπο» 
που μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω 
τουριστικά.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ακτογραμμή, ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (1 μαρίνα στον Πλαταμώνα με 90 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής) που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη του yachting μόνο ως υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν σε συνδυασμό με τις μαρίνες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που βρίσκονται σε 
σχετικά κοντινή απόσταση (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

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

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

MICE

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

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

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

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

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Έλλειψη πόρων και υποδομών για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος

City 
Break

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω έλλειψης μεγάλων αστικών κέντρων και ανεπτυγμένων υποδομών εντός της Περιφερειακής Ενότητας
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού.

• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα στις ακτές με περίπου 240 ημέρες ηλιοφάνειας ανά έτος με τις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες να παρατηρούνται από τον Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο (2οC - 10οC) και τις υψηλότερες να 
εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (23οC - 36οC) - το κλίμα στην ορεινή Πιερία στα χαμηλότερα τμήματα 
του Ολύμπου είναι μεσογειακό, με θερμό καλοκαίρι και υγρό χειμώνα, ενώ κατά τόπους χιονίζει ακόμη και το 
καλοκαίρι, η θερμοκρασία κυμαίνεται το χειμώνα από -10οC ως -20οC, ενώ τα θερινά βράδια πέφτει στο μηδέν, 
χωρίς να ξεπερνά τους 20οC το μεσημέρι.

• Ακτογραμμή (~77 χλμ.) με ~16 παραλίες με αμμώδεις ακτές, με μοναδική εναλλαγή τοπίου μεταξύ βουνού και 
θάλασσας, έντονη βλάστηση στις παρυφές της ακτογραμμής και απομονωμένους όρμους – εύκολη πρόσβαση στις 
παραλίες μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ Πιερίας) -
αρκετές διαθέτουν ναυαγοσώστες, χημικές τουαλέτες, ράμπες και τουαλέτες για ΑμεΑ και beach bar, ενώ άλλες 
είναι πιο ήσυχες και σχεδόν ερημικές.

• Χαμηλή συγκέντρωση παραλιών με Γαλάζια Σημαία, η οποία μειώθηκε στις 6 παραλίες το 2020 από 8 το 2019 
(1,2% επί του συνόλου της χώρας)

• Κοντινή απόσταση από το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» (1h 15’ 
/ 101 χλμ. μέχρι την Κατερίνη, πρωτεύουσα της ΠΕ, 1h 38’ / 137 χλμ. μέχρι την παραλία του Πλαταμώνα), κοντινή 
απόσταση από το αστικό κέντρο του Βόλου και τον Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου 1h 38’/ 153 χλμ. γεγονός που 
επιτρέπει την διασύνδεση και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach με άλλα τουριστικά προϊόντα (π.χ. Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός), αλλά και με περισσότερες αγορές στόχους

• Διαθέτει πολυτελή παραθαλάσσια resort με υποδομές και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ωστόσο ως επί το 
πλείστων τα καταλύματα της Πιερίας είναι 2-3 αστεριών (μόλις 10,1% των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων 
δωματίων είναι 4*, 5* ή 4Κ με βάση στοιχεία 2019) και χρειάζεται αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος στα 
παράλια της Πιερίας. 

• Ποικιλία επιλογών διαμονής που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια 

• Μοντέλο τουρισμού που βασίζεται κατά κύριο λόγο στον μαζικό τουρισμό με χαμηλή προστιθέμενη αξία και έντονη 
εποχικότητα

• Επενδυτικό ενδιαφέρον για μεικτά τουριστικά development, όπως η ανακαίνιση, επέκταση και αναβάθμιση του 
«Mediterranean Princess», στην Παραλία της Κατερίνης, δυναμικότητας 75 δωματίων (ιδιοκτησίας Βασίλειος 
Λάμπρου Α.Ε) σε συνδυασμό με την κατασκευή νέας πτέρυγας δυναμικότητας 52 δωματίων, δύο εστιατορίων και 
διαδοχικών πισίνων pool bar σε έκταση 10 περίπου στρεμμάτων, δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα

Sun & Beach 

Yachting - Σκάφη Αναψυχής

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και γεωγραφική θέση που επιτρέπει περιήγηση στις 
Βόρειες Σποράδες, στην Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη

• Η Πλαταμώνας Savvi Marine βρίσκεται στον Πλαταμώνα και παρέχει 90 θέσεις 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, διαθέτει σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
και πόσιμου νερού με λειτουργία ψηφιακού κλειδιού, σταθμό ανεφοδιασμού 
καυσίμων και άντλησης αποβλήτων/ λυμάτων, ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης 
σκαφών, υπηρεσίες 24ωρής φύλαξης, WiFi, συντήρηση σκαφών και πλήθος 
γαστρονομικών επιλογών και καταστήματα εστίασης / λιανικής. Επίσης, 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της περιοχής προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως 
π.χ. την χρήση γυμναστηρίου και πισίνας από το παρακείμενο Royal Palace Resort & 
Spa, υπηρεσίες oμορφιάς από το RoofGarden κ.α.

− Η Savvi Marine Πλαταμώνα μπορεί να υποδεχτεί σκάφη έως 30 μέτρα και διαθέτει 
10 θέσεις Mega Yacht, ωστόσο η υλοποίηση του έργου που αφορά την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα και περιλαμβάνει την 
κατασκευή επτά (7) υποθαλάσσιων κυματοθραυστών με στόχο την 
επαναπλήρωση της ακτής με αμμώδες υλικό έχει ως παράπλευρη συνέπεια την 
συσσώρευση άμμου στην είσοδο του λιμανιού της Μαρίνας μεταβάλλοντας το 
βάθος της αρκετά, από 4,5 μέτρα σε 3,5 μέτρα.

• Ημερήσιες εκδρομές από τα λιμάνια Παραλίας / Πλαταμώνα κατά μήκος των Πιερικών
Ακτών

• Η δημιουργία νέων υποδομών και μαρίνων για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής 
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του yachting στον προορισμό 
«Όλυμπος & ακτές Πιερίας» υποστηρικτικά μαζί με τους προορισμούς «Θεσσαλονίκη» 
και «Χαλκιδική».

Ναυτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με το κύριο τουριστικό προϊόν του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού.

• Αρχαιολογικός τόπος με διεθνή ακτινοβολία είναι το αρχαίο Δίον, η «πόλις του Διός», η ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων, στις βορειοανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, ένα αρχαιολογικό πάρκο με 
ευρήματα που μαρτυρούν λειτουργία για πάνω από 1.000 χρόνια (από τον 5ο αι. π.Χ. μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ.) στους πρόποδες του Ολύμπου και μόλις 5 χλμ. από τις Πιερικές ακτές. Οι ανασκαφές έφεραν 
στο φως οικισμό 150 στρεμμάτων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κατοικίες, καταστήματα, εργαστήρια, θέατρα, ένα αρχαίο γυμνάσιο και τρία ιερά, αφιερωμένα στις θεές Δήμητρα και Ίσις και στον 
θεό Δία. Το αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται εντός του οικισμού του Δίου σε απόσταση 500 μ. από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

• Το αρχαίο θέατρο Δίου, μία μοναδική κατασκευή της ελληνιστικής εποχής, είναι κτισμένο στην πλαγιά χαμηλού φυσικού λόφου, το οποίο σήμερα αναβιώνει τις παλιές του δόξες, αφού έπειτα από 
παρεμβάσεις, με τοποθέτηση ξύλινων κερκίδων δυναμικότητας 4.000 θέσεων φιλοξενεί παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου. 

• Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση  της Πολιτιστικής Διαδρομής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πολιτιστική αυτή Διαδρομή έχει στον 
πυρήνα της 8 αρχαιολογικούς χώρους  και αρχαίες πόλεις που συνδέονται με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα: την Πέλλα, τις Αιγές – Βεργίνα, τη  Μίεζα – Σχολή Αριστοτέλη, τα 
Στάγειρα, το Δίον, την Αμφίπολη, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς. Πρόκειται για πρόταση σχεδιασμού μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (O.X.E.), που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027. 

• Το κάστρο του Πλαταμώνα, ένα από τα ωραιότερα και καλύτερα διατηρημένα κάστρα της Ελλάδας, το οποίο ανάγεται στην εποχή της Φραγκοκρατίας, είναι χτισμένο στη θέση της αρχαίας Ηράκλειας, 
της πρώτης πόλης της Μακεδονίας.

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχαιολογικοί χώροι του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση «Σπάθες» Αγίου Δημητρίου και της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Βροντισμένης στην Κάτω 
Μηλιά.

• Δημοφιλείς παραδοσιακοί οικισμοί όπως (π.χ. ο Παλαιός Παντελεήμονας, το Λιτόχωρο):

− O Παλαιός Παντελεήμονας είναι χτισμένος στις παρυφές του Ολύμπου με θέα τη θάλασσα και αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα μακεδονικής αρχιτεκτονικής. 

− Το Λιτόχωρο αποτελεί ιστορική κωμόπολη, με σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής, στενά καλντερίμια και πολλά ξωκλήσια και θέρετρο με πλήρη τουριστική υποδομή, μόλις 5 χλμ. από την ακτή ενώ 
αποτελεί αφετηρία πεζοπορίας στη χαράδρα του Ενιπέα και ορειβασίας προς τις κορυφές του Ολύμπου. 

• Ορισμένες λαογραφικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και πολιτιστικά φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Ολύμπου, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο αρχαίο θεάτρου Διού και στο μαγευτικό Κάστρο του 
Πλαταμώνα, καθώς και το Φολκλορικό Φεστιβάλ που φιλοξενεί παραδοσιακά μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα από ολόκληρο τον κόσμο και τα οποία λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση του υφιστάμενου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου του προορισμού «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» και της διεθνούς φήμης και αναγνωρισιμότητας του 
Ολύμπου για την προβολή και προώθηση του προορισμού 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Όλυμπος & ακτές Πιερίας». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμα αγροκτήματα) στην Περιφέρεια, τα οποία ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στον 

Γαστρονομικό Τουρισμό (βλέπετε επόμενες σελίδες) 

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Πλούσιο φυσικό τοπίο με έντονη και ποικίλη βλάστηση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, σημαντικοί φυσικοί πόροι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και 

προστατευόμενες περιοχές όπως ο Όλυμπος (γνωστός ως κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας και αναγνωρισμένος ως Εθνικός Δρυμός και Απόθεμα της 
Βιόσφαιρας UNESCO), το Δέλτα του Αλιάκμονα και οι Αλυκές Κίτρους, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη του προϊόντος – περιορισμένη αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων για τη δημιουργία προϊόντων Οικοτουρισμού, καθώς και προβολή και προώθηση του brand Όλυμπος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη φυσικών πόρων (μεγάλο μήκος ακτογραμμής για θαλάσσια σπορ και ορεινοί όγκοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες), υποδομών (π.χ. Χιονοδρομικό 

Ελατοχωρίου, ορειβατικά καταφύγια στον Όλυμπο και τα Πιέρια όρη), σχετικών επιχειρήσεων / συλλόγων και ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα 
προσέλκυσης διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου) που επιτρέπουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών για τον Γαστρονομικό Τουρισμό (π.χ. ύπαρξη βραβευμένου εστιατορίου, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, σημαντική και υψηλής 

ποιότητας οινική παραγωγή και επισκέψιμα αγροκτήματα, Διαδρομή του κρασιού των Θεών του Ολύμπου, και πλήθος τοπικών εστιατορίων / ταβερνών) τα οποία 
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού  (βλέπετε 
επόμενες σελίδες) 

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

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities
που έχουν αναγνωρισθεί.

• Οργανωμένα ορεινά καταφύγια (π.χ. καταφύγιο Γιώσου Αποστολίδη, Πετρόστρουγκας) με 
ποικίλες ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές βρίσκονται στην διάθεση των επισκεπτών που 
θέλουν να εξερευνήσουν τον Όλυμπο και τα Πιέρια Όρη.

• Πληθώρα δραστηριοτήτων: πεζοπορία, ποδηλασία βουνού, ορειβασία 

− Σημαντικότερα είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 που κινείται δυτικά από το Λιτόχωρο προς 
τις κορυφές του Ολύμπου μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα και το Εθνικό Μονοπάτι Ο2 που 
συνδέει τις κορυφές του Ολύμπου με το Πήλιο.

• Στην Περιφερειακή Ενότητα  Πιερίας οργανώνονται από τους χιονοδρομικούς και ορειβατικούς 
συλλόγους διάφορες εκδρομές, πεζοπορίες και αναβάσεις. Κάθε χρόνο το τελευταίο 
Σαββατοκύριακο του Ιουνίου διοργανώνεται ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου. Η διαδρομή 
του αγώνα ακολουθεί την ιερή πορεία των πιστών της αρχαιότητας, οι οποίοι ανέβαιναν από τη 
λατρευτική πόλη του Δίου στις κορυφές του Ολύμπου στην αρχή του καλοκαιριού για να 
θυσιάσουν στον υπέρτατο θεό, το Δία και να αποθέσουν αφιερώματα.

• Το Χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων 
Όρεων, στη θέση «Παπά Χωράφι» και σε υψόμετρο 1.450μ. Απέχει μόλις 8 χλμ. από το 
Ελατοχώρι, 36 χλμ. από την Κατερίνη και 105 χλμ. από την Θεσσαλονίκη. Οι εγκαταστάσεις του 
χιονοδρομικού περιλαμβάνουν 10 πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και με 
διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Επίσης, λειτουργεί μια πίστα για snowboard και μια για έλκηθρα. 
Το συνολικό μήκος που έχουν οι πίστες και το δίκτυο των χιονοδιαδρόμων που τις συνδέει 
μεταξύ τους, ξεπερνάει τα 12 χλμ - προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού Τουρισμού 
αποτελούν η τάση μείωσης της περιόδου χιονιού λόγω κλιματικής αλλαγής, ο διεθνής 
ανταγωνισμός από τις βαλκανικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία) και η μείωση των διανυκτερεύσεων 
από Έλληνες επισκέπτες.

• Στις ακτές τις Πιερίας δύναται η επιλογή θαλάσσιων δραστηριοτήτων: όπως κολύμβηση, 
αλεξίπτωτο θαλάσσης, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, τζετ σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, κανό, 
ιστιοπλοΐα και καταδύσεις.

• Περιορισμένη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση του brand Όλυμπος σε σχέση με υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες

Sports & Activities

• Από τις πιο πλούσιες χλωρίδες στην Ευρώπη με τον  Όλυμπο να έχει πάνω από 1.700 είδη φυτών 
(το 25% της ελληνικής χλωρίδας), από τα οποία τα 26 μοναδικά παγκοσμίως

• Ο Όλυμπος, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, είναι παγκοσμίως γνωστό από την Ελληνική 
Μυθολογία, καθώς στην κορυφή του (Μύτικας 2.918 μ.) κατοικούσαν οι δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί. 
Είναι η πρώτη περιοχή, για την οποία εφαρμόστηκε ειδικό καθεστώς προστασίας στη χώρα μας 
με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού το 1938. Η σημασία του Δρυμού έχει αναγνωριστεί όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και Παγκόσμια. Το 1981 η UNESCO ανακήρυξε τον 
Όλυμπο «Απόθεμα της Βιόσφαιρας». Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συμπεριλάβει τον Όλυμπο 
στις «Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

• Οι Αλυκές Κίτρους, στο ομώνυμο χωριό της Πιερίας, αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς 
υδροβιότοπους της Βόρειας Ελλάδας, με έκταση περίπου 15.000 στρ. Η περιοχή ανήκει στο 
Δίκτυο Natura 2000 και περιλαμβάνει τα αβαθή νερά της λιμνοθάλασσας, αλμυρόβαλτους, 
παράκτιους θαμνότοπους και αμμοθίνες. Δίπλα από την ακτή υπάρχει μία οργανωμένη μονάδα 
εξόρυξης αλατιού που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα.

• Το Δέλτα του Αλιάκμονα καλύπτει μία έκταση 40.000 στρ. και, μαζί με τις εκβολές των ποταμών 
Γαλλικού, Λουδία, Αξιού και τη λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο 
Δέλτα Αξιού, ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης με πάνω από 500 είδη φυτών και 215 είδη 
πουλιών, με πιο χαρακτηριστικό είδος τους ερωδιούς. Επίσης, στον Αλιάκμονα υπάρχουν 33 είδη 
ψαριών γλυκού νερού. Η ανάμιξη του γλυκού με το αλμυρό νερό ευνοεί την ανάπτυξη των 
οστρακοκαλλιεργειών και κυρίως της μυδοκαλλιέργειας η οποία στην περιοχή αυτή 
αντιπροσωπεύει το 90% περίπου της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα. 

• Στις εκβολές των ποταμών Αλιάκμονα και Πηνειού, με φουσκωτή βάρκα ή κανό που προσφέρουν 
γραφεία εκδρομών, ο επισκέπτης με τη συνοδεία έμπειρων ανθρώπων μπορεί να γνωρίσει την 
χλωρίδα και την πανίδα που βρίσκει καταφύγιο εκεί.

• Ωστόσο, δεν έχει διαμορφωθεί ισχυρό brand Όλυμπος με ενιαία εικόνα και ενισχυμένη 
ανταγωνιστικότητα η οποία θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει συνέργειες με τα υφιστάμενα 
και νέα τουριστικά προϊόντα (όπως Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, Sun & Beach, Sports & 
Activities) του προορισμού.

Οικοτουρισμός
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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
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού που έχουν 
αναγνωρισθεί.

• Στην Περιφέρεια Πιερίας, στο Λιτόχωρο υπάρχει το εστιατόριο «Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω» με το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας από τον εθνικό θεσμό των Χρυσών Σκούφων που παρέχει στον επισκέπτη 
υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες, βασισμένες στην παραδοσιακή αλλά και μοντέρνα ελληνική κουζίνα, και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εστίασης σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον.

• Οι παραδοσιακοί οικισμοί (π.χ.  Παλαιός Παντελεήμονας, Παλαιάς Σκοτίνας, Λιτοχώρου, Δίον) που απλώνονται στον Όλυμπο και τα Πιέρια όρη, είναι εύκολα προσπελάσιμοι και απέχουν λίγα 
χιλιόμετρα από την Κατερίνη και τις ακτές της Πιερίας. Διαθέτουν εξαιρετική κουζίνα και άνετα καταλύματα. Επιβραβεύουν τον επισκέπτη με το εξαιρετικό φυσικό τοπίο. Περιβάλλονται από 
εντυπωσιακά δάση, χαρακτηρίζονται από ενδιαφέρουσα μακεδονική αρχιτεκτονική, στην οποία επικρατεί η πέτρα, και διαφυλάσσουν όψεις της παραδοσιακής ζωής.

• Υπό ανάπτυξη πρωτοβουλία σήματος Μακεδονικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού, την ανάδειξη της 
παραδοσιακής γαστρονομίας, την προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού και την πιστοποίηση επιχειρήσεων εστίασης, που σερβίρουν εδέσματα με πρώτες ύλες από το καλάθι αγροτικών 
προϊόντων της Περιφέρειας προετοιμασμένα με παραδοσιακές συνταγές

• Πλήθος τοπικών εστιατορίων, ταβερνών, μεζεδοπωλείων, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (ακτινίδιο, φέτα, μπάτζος), παραδοσιακά παντοπωλεία και καταστήματα τροφίμων / ποτών

• Ορισμένα επισκέψιμα αγροκτήματα, αγροτουριστικοί ξενώνες και καταλύματα

• Αμπελώνες και οίνοι ΠΓΕ (Πιερίας), πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού όπως επισκέψιμα οινοποιεία (κτήμα Μυθικό Βουνό, κτήμα Κίτρους, κτήμα Αδάμου, κτήμα Κούρτη) -τμήμα της Διαδρομής 
του Κρασιού των Θεών του Ολύμπου, μιας από τις διαδρομές των Δρόμων του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 3,4

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

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

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

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

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,3

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

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

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

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 1,5

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

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

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 3,0

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

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

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

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

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

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

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 1,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~19,2 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~10,1% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,4 / 5,0
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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 «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

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

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)



16

Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

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

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Κύπρο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο), Ρωσία, 
Ισραήλ, Τουρκία, ΗΠΑ
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Αναβάθμιση υποδομών, βελτίωση ακτοπλοϊκής 
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

• Εξέταση της προοπτικής διασύνδεσης Χαλκιδικής-Πιερίας μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ 
τους και την ανάπτυξη της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο

• Εξέταση για την δυνατότητα επέκτασης /  δημιουργίας νέων θέσεων ελλιμενισμού στην υπάρχουσα Μαρίνα στον Πλαταμώνα (παρέχει 90 θέσεις 
ελλιμενισμού) για την ανάπτυξη του yachting λειτουργώντας σε συνέργεια με μαρίνες στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και στην ΠΕ Χαλκιδικής

• Ανάπτυξη υδατοδρομίων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού 

1.1.2. Βελτίωση & ανάπτυξη της σιδηροδρομικής 
συνδεσιμότητας

• Κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στην παραλία Νέου Παντελεήμονα Πιερίας (απόκτηση πρόσβασης στο προαστιακό δρομολόγιο Θεσσαλονίκης –
Λάρισας, βελτίωση διασυνδεσιμότητας με Θεσσαλονίκη)

1.1.3. Βελτίωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου &
ανάπτυξη ενδοπεριφερειακής και 
διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας

• Προώθηση έργων αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για αύξηση της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και την συνακόλουθη αύξηση της 
ενδοπεριφερειακής και αστικής κινητικότητας (όπως η ολοκλήρωση της Περιφερειακής της Κατερίνης με σημαντικές ωφέλειες για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες της πόλης, αναβαθμίζοντας και την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας)

• Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (camper stops) στην περιοχή ενδιαφέροντος, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της 
ελκυστικότητά της στον οδικό τουρισμό και στην περαιτέρω αυξητική τάση του (η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στην περίοδο ανάκαμψης 
από την κρίση της πανδημίας του COVID-19) καθώς και στην σταθερή αύξηση των ταξιδιωτών που επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης για μια 
ασφαλή μετάβαση στον προορισμό που επιθυμούν (π.χ. τροχόσπιτο)

• Βελτίωση οδικής σύνδεσης Κατερίνης – Ελατοχωρίου

• Βελτίωση και ακόλουθη συντήρηση του οδικού δικτύου στον Όλυμπο και σε λοιπούς ορεινούς οικισμούς στην ΠΕ Πιερίας

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

• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)

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 «Όλυμπος & 
Ακτές Πιερίας» 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

• Καμπάνιες και δικτυώσεις σε αγορές-στόχους του εξωτερικού (wine clubs, περιπατητικές δομές, μουσειακά δίκτυα, Sports & Activities κ.α.)
• Προβολή του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου brand “Όλυμπος” σε ειδικά κοινά ενδιαφέροντος (Ναυτικός Τουρισμός, Sports & Activities κ.α.) με ενιαίο 

branding για την προβολή του συνδυασμού θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού
• Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να 

διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους 
τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ 
ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό

• Συμμετοχή μαζί με τοπικά τουριστικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market Λονδίνου, ITB 
Βερολίνου) και εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις σχετικά π.χ. με ταξίδια πολυτελείας, γαστρονομία στις οποίες θα αποστέλλονται στελέχη του 
τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με εφαρμογή εύρους εργαλείων, όπως η δυναμική τιμολογιακή πολιτική από ιδιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού 
και δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται τουριστικά αξιοθέατα, η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων εκτός της περιόδου αιχμής, η λειτουργία 
περισσότερων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες με 
έρευνα για πιθανές αγορές στόχους και στόχευση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους

• Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου προβάλλοντας αναξιοποίητα τουριστικά προϊόντα του προορισμού
• Δυναμική αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση του προορισμού «Όλυμπος και Ακτές Πιερίας» ως 

κινηματογραφικού προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 
• Προώθηση και συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για να ενταχθεί ο Όλυμπος στη λίστα των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

1.2.2. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών 

• Αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και προσέλκυση επενδύσεων για δημιουργία ξενοδοχείων 5*
• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού
• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
• Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις στα οικιστικά σύνολα, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισμούς με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
• Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων στην περιοχή του Ολύμπου (Δίον, Πίμπλεια, Λείβηθρα κ.α.)
• Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης (seamless) μετάβασης των επισκεπτών από τo αεροδρόμιο «Μακεδoνία» στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

ανάγκης χρήσης πρόσθετου τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) στον προορισμό (-> 
μεταφορά αποσκευών από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα)

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

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.3. Εμπλουτισμός των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Προαγωγή θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, προσκυνηματικός, αθλητικός/υπαίθριων δραστηριοτήτων, οικοτουριστικός, οινικός, γαστρονομικός, 
κ.α.) μέσω ανάπτυξης θεματικών πακέτων που θα τον συνδέουν με το κύριο τουριστικό προϊόν της περιοχής στην πώληση (ξενοδοχείο + 
δραστηριότητα) και προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months)

• Δράσεις εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος δίνοντας έμφαση στον εναλλακτικό / θεματικό τουρισμό και 
συγκεκριμένα, στον ορειβατικό, περιπατητικό και ποδηλατικό τουρισμό μέσα από τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων σχετικών διαδρομών

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

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 μορφών τουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις



20

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (4)

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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές 
πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση 
πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού
χάρτη

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

• Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών (Destination Management System) από τους κλάδους αερομεταφορών, 
εστίασης, καταλυμάτων κ.α. 

• Ανάπτυξη πλατφόρμας με δυνατότητα φιλοξενίας, μεταξύ άλλων, εταιρειών που προσφέρουν τουρισμό εμπειρίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων 
στοχεύοντας σε συγκεκριμένες αγορές ανά προϊόν και σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών (π.χ. Millennials / Gen Z)

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

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

• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση και αποδοτικότητα ενεργειών προώθησης και προβολής

1.3.3. Ανάδειξη της Ολυμπιακής Ριβιέρας σε έναν 
ενιαίο «έξυπνο» προορισμό

• 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)

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

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού προορισμού και προστασία του 
περιβάλλοντος

• Προώθηση έργων αστικής ανάπλασης, αισθητικής, λειτουργικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των οικισμών της Ολυμπιακής Ριβιέρα, καθώς και 
ανάπτυξης πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων και εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία

• Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, και αξιοποίηση των έξυπνων εφαρμογών προς αυτή τη κατεύθυνση (π.χ. 
βελτιστοποίηση δρομολογίων, αισθητήρες χωρητικότητας στους κάδους κτλ.)

• Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

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

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

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, που εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο της Ολυμπιακής 
Ριβιέρα. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον 
εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους της Περιφερειακή Ενότητας

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

• 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

• 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 και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

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

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

• Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση αυξημένων αναγκών κατά την περίοδο αιχμής
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach της Πιερίας και συνδεσιμότητα με 
την Θεσσαλονίκη

• Ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού Κατερίνης για βελτίωση της κινητικότητας και προσπελασιμότητας της ΠΕ Πιερίας

• Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω αξιοποίησης της τηλεματικής για την παρακολούθηση δρομολογίων, τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού και εξέταση για άμεση συνδεσιμότητα οικισμών βάσει του τουριστικού ενδιαφέροντος που μπορεί αυτοί 
να προσελκύσουν

• Ανάπτυξη υδατοδρομίων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού 

2.1.2. Βελτίωση και αξιοποίηση υποστηρικτικών 
υποδομών του προϊόντος Sun & Beach

• Ανακαίνιση / αναβάθμιση μεγάλου αριθμού ενοικιαζόμενων δωματίων (8 στις δέκα μονάδες 1Κ και 2Κ) για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος

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

• Προώθηση ανάπτυξης ξενοδοχειακών υποδομών υψηλού επιπέδου (5*) και ικανοποιητικής δυναμικότητας για την ικανοποίηση της αύξουσας ζήτησης, 
αξιοποίηση της παρατηρούμενης δυναμικής και προσέλκυση τουριστών από χώρες υψηλότερης αγοραστικής δύναμης

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

2.1.3 Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν την 
εύκολη προσβασιμότητα για όλους στις 
παραλίες 

• Εξέταση προώθησης των υπαρχουσών ενεργειών προσβασιμότητας των ΑμεΑ και σε άλλες παραλίες της Περιφέρειας

• Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο της παραλίας

• Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για το κοινό στην είσοδο της παραλίας και στην διαδικτυακή πύλη του προορισμού, με λεπτομέρειες σχετικά 
με τους όρους προσβασιμότητας και τις υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach των ακτών Πιερίας

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

• Αξιοποίηση της βραχυχρόνιας τάσης που φαίνεται να παρατηρείται λόγω της πανδημίας COVID για προτίμηση παραμονής σε ένα προορισμό που
συνδυάζει το προϊόν Sun & Beach με ορειβατικές και περιπατητικές δραστηριότητες, όπως η Ολυμπιακή Ριβιέρα λόγω του Ολύμπου

• Προώθηση και προβολή της δυνατότητας που προσφέρει η Πιερία για αποφυγή της πολυκοσμίας στο χώρο κατάλυσης ένεκα του πλήθους ανεξάρτητων 
ενοικιαζόμενων καταλυμάτων που εντοπίζονται στην ΠΕ κοντά στο παράκτιο μέτωπο, αξιοποιώντας την σχετική  βραχυχρόνια τάση που φαίνεται να 
παρατηρείται λόγω της πανδημίας COVID

• Προώθηση και ανάδειξη των πιστοποιημένων παραλιών της ΠΕ (π.χ. Κορινός, Καλλιθέα, Ολυμπιακή ακτή)

• Προώθηση των υπαρχουσών ενεργειών προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες της ΠΕ (μηχανισμοί Seatrac σε παραλίες της Πιερίας όπως στους 
Νέους Πόρους και την Ολυμπιακή Ακτή)
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Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.2. Σύνδεση του Sun and Beach με άλλα τουριστικά 
προϊόντα

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun and Beach στην Πιερία με σημεία θρησκευτικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Όλυμπος, Δίον, κάστρο Πλαταμώνα, Παλαιός Παντελεήμονας, Σκοτίνα με πλήθος μεταβυζαντινών εκκλησιών κ.α.), την 
διαφορετικότητα των προσφερόμενων γαστρονομικών επιλογών και οινοτουρισμού (οινικό ενδιαφέρον υπάρχει στην Κατερίνη, Πύδνα, Πέτρα και στον 
Κόλινδο ενώ η Πιερία είναι τμήμα της Διαδρομής Κρασιού των Θεών του Ολύμπου), εξωτερικές δραστηριότητες αναψυχής και άθλησης (περιπατητικές 
διαδρομές, ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές κ.α.) καθώς και θαλάσσιες δραστηριότητες (αλεξίπτωτο θάλασσας, wind surfing, θαλάσσιο 
ποδήλατο, καταδύσεις)

• Προώθηση και σύνδεση προϊόντος Sun and Beach και του παγκοσμίου αναγνώρισης brand “Όλυμπος” και του θαλάσσιου τουρισμού με το ιστορικό 
ενδιαφέρον και τις δραστηριότητες trekking και ορειβασίας που προσφέρονται (ενσωματώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία story telling)

2.2.3. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού 
(Sports & Activities, μικρά οικοτουριστικά 
πακέτα) στις υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού 
τουρισμού

• Ενίσχυση Sports & Activities / Οικοτουρισμού με πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές στον Όλυμπο και στην Riviera της Πιερίας και με 
την εκμετάλλευση / προώθηση των φυσικών πόρων της ΠΕ και της διοργάνωσης αθλητικών events (όπως το Ηighlander Αdventure – Mt. Olympus στην 
περιοχή Δίον-΄0λυμπος, ποδηλατικές διαδρομές στον Όλυμπο-Πιέρια Όρη, Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου κάθε Ιούνιο) για τον εμπλουτισμό του 
Sun & Beach

• Πιστοποίηση μονοπατιών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την διενέργεια περιπατητικών διαδρομών και την άσκηση δραστηριότητας αναψυχής,
ώστε τα μονοπάτια να είναι επισκέψιμα συνδυαστικά με το προϊόν Sun and Beach

• Προώθηση των τμημάτων του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 (το οποίο περνάει μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα και προσφέρεται για αρχάριους την 
περίοδο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) και του Εθνικού μονοπατιού Ο2 (σύνδεση Ολύμπου με Πήλιο) τα οποία διασχίζουν τοπία της ΠΕ με φυσική ομορφιά
για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach -ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και 
βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, 
αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία 
ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η 
δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας 

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Sun & Beach

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

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

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

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραλιών 

• Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Πιερίας

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

• Δημιουργία/ προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αυξανόμενη δυναμική και επισκεψιμότητα της 
ΠΕ Πιερίας (αντίστοιχη της ΠΕ Χαλκιδικής ως προς την δυναμική)

• Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης (ράμπες πρόσβασης, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ασφαλείς διαβάσεις) με κατάλληλη 
σήμανση/πληροφόρηση/ειδοποίηση και για ΑμεΑ από το δημόσιο δρόμο στην παραλία και ανάπτυξη κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (π.χ. 
υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, αποδυτήρια, ντουζιέρες, σκίαστρα, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα) όπου υπάρχουν ελλείψεις

• Εξέταση ανάπτυξης / βελτίωσης υποδομών προσβασιμότητας και παροχών (π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου κι εξόδου από τη θάλασσα, 
εξατομικευμένης καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης) σε ΑμεΑ και άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα σε 
περισσότερες οργανωμένες αλλά και μη οργανωμένες παραλίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των οργανωμένων παραλιών

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και εκπαιδευτών που 
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Δημιουργία τακτικού προγράμματος αναστήλωσης, εξωραϊσμού και κατάλληλης συντήρησης των πολιτιστικών πόρων της Πιερίας
• Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες,

μοναστήρια, μουσεία)
• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων
• Υποδομές αξιοποίησης και ανάδειξης του Κάστρου του Πλαταμώνα και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας γύρω από τα ψηλά τείχη του
• Εργασίες βελτίωσης και ανάδειξης στον αρχαιοελληνικό ναό του Δίον και συντήρηση / διατήρηση / καθαριότητα του περιβάλλοντος αρχαιολογικού 

χώρου 
3.1.2. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και 

μνημείων
• Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων για τον αντικατοπτρισμό της σπουδαιότητας τους (βελτίωση κατάστασης σήμανσης 

υφιστάμενων πινακίδων, βελτίωση καθαριότητας του χώρου, συντήρηση μονοπατιών, διεύρυνση ωραρίου επισκεψιμότητας)
• Εξέταση ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου Δίου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
• Αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοπόσημων (Όλυμπος, Κάστρο Πλαταμώνα κ.α.), αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Αρχαίο Δίον, κ.α.) και 

προσκυνηματικούς χώρους (π.χ. Σπήλαιο Αγίου Διονύσου, μεταβυζαντινές εκκλησίες στον οικισμό Σκοτίνα, Ιερα Μονη Πέτρας κ.α.)
• Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια, αναψυκτήρια, σύγχρονα 

πωλητήρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές για άτομα με μειωμένη κινητικότητα)
• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. καταστήματα δώρων και εστίασης)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που 
θεματοποιούν και συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη

• Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος με την παράλληλη προώθηση 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολύμπου (στο Αρχαίο Θέατρο Δίου και στο Κάστρο του Πλαταμώνα) και του Φολκλορικού Φεστιβάλ 

• Διασύνδεση των πολιτιστικών μνημείων και των αρχαιολογικών πόρων της Πιερίας και της ευρύτερης Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένης υψηλού 
επιπέδου Πολιτιστικής Διαδρομής που θα εκμεταλλεύεται το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών και του γαστρονομικούς και οικοτουριστικούς πόρους

• Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινή σήμανση & branding «Όλυμπος» σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων και επιχειρήσεων

• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού 
με το κύριο τουριστικό προϊόν του προορισμού (Sun & Beach), αλλά και με τον τουρισμό σκαφών αναψυχής, με στόχο τη διασύνδεση και τον 
εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών

• Δημιουργία προσκυνηματικών διαδρομών σε εκκλησίες, μοναστήρια και άλλους θρησκευτικούς τόπους (σύνδεση με γαστρονομικό τουρισμό και 
εργαστήρια μοναστηριακής κουζίνας για επισκέπτες, σύνδεση με πεζοπορία – περιήγηση)

• Δυναμική αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση του προορισμού «Όλυμπος και Ακτές Πιερίας» ως 
κινηματογραφικού προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

3.2.2. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου 
εμπειριών και δραστηριοτήτων

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικού / θρησκευτικά θεματικού περιεχομένου)

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

• Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων, τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, υποβοηθώντας την χρονική επέκτασή της
• Προώθηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολύμπου (στο Αρχαίο Θέατρο Δίου και στο Κάστρο του Πλαταμώνα) και του Διεθνούς Φολκλορικού φεστιβάλ 

(ανήκει στο διεθνές συμβούλιο οργανωτών φολκλορικών φεστιβάλ και λαϊκής τέχνης – CIOFF) τα οποία προσφέρουν παρουσίαση διεθνών και 
ελληνικών θεατρικών σχημάτων και παραδοσιακών μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων από όλο τον κόσμο, αντίστοιχα
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. 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

• Χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και 
ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές 
οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με 
σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική 
προσέγγιση του πολιτισμού

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους
3.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 

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

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

• 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 
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

• Υλοποίηση της πρότασης για την Πολιτιστική Διαδρομή «Αλέξανδρος» (Διάζωμα) - Η Πολιτιστική αυτή Διαδρομή έχει στον πυρήνα της 8 αρχαιολογικούς 
χώρους  και αρχαίες πόλεις που συνδέονται με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα: την Πέλλα, τις Αιγές – Βεργίνα, τη Μίεζα – Σχολή 
Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, το Δίον, την Αμφίπολη, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς 

3.4.2. Προστασία και εκμετάλλευση του κτιριακού 
αποθέματος οικισμών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος

• Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης του οικιστικού αποθέματος σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε αξιόλογους τουριστικά οικισμούς σχετικά με 
την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε ξενώνες με διατήρηση της παραδοσιακής ταυτότητας του κάθε οικισμού

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. 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

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

• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση του 
θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος

3.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης  των επαγγελματιών του κλάδου
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση / βελτίωση υποδομών Τουρισμού 
Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

• Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών συνδεδεμένων με συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα, τηρώντας τις αρχές της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και εκπαίδευσης, με σκοπό τη διασύνδεση των σημείων και των πόρων οικολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού και 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος 

• Δημιουργία δικτύου που θα συνενώνει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και θα ενσωματώνει τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού 
Δρυμού του Ολύμπου, τους υγροτόπους των Δέλτα του Αλιάκμονα-Λουδιά-Αξιού και των Αλυκών Κίτρους, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στον 
Όλυμπο και τα Πιέρια Όρη, καθώς και τους παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Προώθηση διαδρομής που συνδέει τις 
προστατευόμενες περιοχές Δέλτα Αξιού – Πιέρια Όρη- Όλυμπος – Υδροβιότοπος Νέων Πόρων

• Κατάλληλη σήμανση των μονοπατιών ως προς την ενδεδειγμένη διαδρομή και το βαθμό δυσκολίας, καθώς και τακτική επισκευή και συντήρηση

• Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφάλειας 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)

• Βελτίωση υπαρχόντων υποδομών όπου εντοπίζονται ελλείψεις (ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου εμφανίζει ελλείψεις σε εγκαταστάσεις όπως 
παρατηρητήρια και χώρους ξεκούρασης επισκεπτών, ενώ εντοπίζονται ανάγκες σήμανσης στον Εθνικό Δρυμό και  ελλείψεις στα μονοπάτια του 
Ολύμπου, ανάγκες βελτίωσης του οδικού δικτύου για πρόσβαση στα Πιέρια Όρη και συγκεκριμένα μεταξύ Κατερίνης και Ελατοχωρίου, και τέλος 
ανάγκη δημιουργίας ποδηλατικών μονοπατιών στους υδροβιότοπους Αλιάκμονα-Αλυκών Κίτρους)

• Δημιουργία επιπρόσθετων κέντρων ενημέρωσης επισκεπτών στον Όλυμπο και προώθηση / παροχή πληροφόρησης για τη διασύνδεση του με άλλες 
τουριστικές εμπειρίες (όπως αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστική περιήγηση με storytelling κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Προώθηση και προβολή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Αλιάκμονα (κοντινή απόσταση με Θεσσαλονίκη, Βέροια και Κατερίνη) όπως και του 
υδροβιότοπου Νέων Πόρων (όπου λειτουργεί από το 2013 το πρώτο ιχθυοτροφικό – οικοτουριστικό πάρκο)

• Διασύνδεση του υδροβιότοπου των Νέων Πόρων με το πολιτιστικό στοιχείο και τον παραδοσιακό οικισμό των Παλαιών Πόρων

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

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

4.2.2. Σύνδεση του Οικοτουρισμού με το πολιτιστικό 
απόθεμα

• Ανάπτυξη εμπειριών που δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνδεθεί με παραδόσεις, ήθη και έθιμα του τόπου όπου 
αναπτύσσεται η οικοτουριστική δραστηριότητα

• Προσφορά διαδρομών που συνδυάζουν την επαφή με τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά

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.

• Δημιουργία εφαρμογών όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τη χλωρίδα και πανίδα και για το πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής 
περιήγησής του

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό την 
προστασία και την αποκατάσταση των 
προστατευόμενων περιοχών που έχουν 
υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση εντός της 
Περιφερειακής Ενότητας

• Περιβαλλοντική προστασία του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα από το μεγάλο ρυπαντικό φορτίο που δέχεται με παράλληλη ανάδειξη των περιοχών 
αυτών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας τους

• Μελέτη και ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των οικοτουρισιτκών
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 των Φορέων διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αξιού και Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα 
συνεργασίας πάνω σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων

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. Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν 
τοπικά και οικολογικά προϊόντα / τρόφιμα, 
συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς και εφαρμόζουν 
βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση των 
φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν τοπικά και οικολογικά προϊόντα / τρόφιμα και οικολογική γαστρονομία με γνώμονα τη συμβολή τους στη 
διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της εφαρμογής βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

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

• Πιστοποίηση ταξιδιωτικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και  προσφέρουν υπηρεσίες με οικοτουριστικό ενδιαφέρον 
(π.χ. εκδρομές πεζοπορίας, ποδηλασίας)

4.5.2. Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων σε θέματα καλών 
πρακτικών μείωσης του περιβαλλοντικού 
κόστους από τη λειτουργία τους

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

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

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

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 (Sun and Beach), καθώς και των πυλών εισόδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• 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 

• Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων ορειβατικών, πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία 
παρουσιάζουν ελλείψεις

• Εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών

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

• Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου για ενίσχυση της ελκυστικότητας 
του προορισμού και μείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος 

• Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε ορεινά συγκροτήματα που δεν 
διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και πλησίον ορεινών οικισμών που διαθέτουν ικανοποιητικές δομές φιλοξενίας και εστίασης

• Εξέταση δημιουργίας δικτύου ποδηλατικών διαδρομών κατάβασης και κατασκευή δικτύου ποδηλατικών διαδρομών αντοχής στα Πιέρια όρη

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Ενίσχυση και σύνδεση του story telling με events Sports & Activities και Τουρισμού Περιπέτειας (όπως η πεζοπορία π.χ. Highlander Adventure – Mt. 
Olympus στην περιοχή Δίον-Όλυμπος, ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου κάθε Ιούνιο με διασύνδεση με το Αρχαίο Διόν και τους αθλητικούς αγώνες 
προς τιμήν του Δία και των Μουσών)

• Προώθηση της σύμπραξης και συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την προώθηση του brand “Όλυμπος” και την προσέλκυση αθλητικών 
εκδηλώσεων με την διαμόρφωση κατάλληλου storytelling

• Εξασφάλιση χρηματοδότησης και συνεργασίας ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας

• Επαγγελματική οργάνωση και παροχές / υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους συμμετέχοντες

5.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Προώθηση του συνδυασμού Όλυμπος-Δίον-ακτές Πιερίας και του πλούτου των προσφερόμενων αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του συνδυασμού 
«βουνό – θάλασσα» (trekking / ορειβασία/ πεζοπορία / θαλάσσιες δραστηριότητες) και εξέταση της κυκλικής σύνδεσης με αντίστοιχα προϊόντα σε 
Θεσσαλονίκη και Γιάννενα ή Βόλο και Πήλιο

• Ενίσχυση της προβολής & προώθησης υπαρχουσών αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. Ορειβατικός μαραθώνιος Ολύμπου) μέσω ψηφιακών μέσων

• Ένταξη εμπειριών υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

• Ενίσχυση της στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των ομοσπονδιών στην προώθηση και προβολή του Sports & Activities

• Προώθηση της σημασίας του story telling κατά τον σχεδιασμό και την προώθηση των προσφερόμενων δραστηριοτήτων

• Προώθηση των τμημάτων του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 (το οποίο περνάει μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα και προσφέρεται για αρχάριους την 
περίοδο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) και του Εθνικού μονοπατιού Ο2 (σύνδεση Ολύμπου με Πήλιο) που διασχίζουν τα τοπία φυσικής ομορφιάς της ΠΕ
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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 Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων

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 οικοσυστημάτων στον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου και τα Πιέρια Όρη 

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,
ναυτικοί όμιλοι, ιππικοί όμιλοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

• Πιστοποίηση περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών με βάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να είναι επισκέψιμα

• Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων) και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες 
δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής (πιστοποίηση και της μη τυπικής 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 (Sun and Beach), 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 «Όλυμπος & Ακτές Πιερίας», 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.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού, όπως: Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής 
επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Όλυμπος & Ακτές Πιερίας» στο πλαίσιο ανάπτυξης 
Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του προορισμού 
ανά προϊόν, 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, Καμπάνιες και δικτυώσεις σε αγορές-στόχους του εξωτερικού (wine clubs, περιπατητικές δομές, μουσειακά 
δίκτυα, Sports & Activities κ.α.), Προβολή του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου brand “Όλυμπος” σε ειδικά κοινά ενδιαφέροντος (Ναυτικός 
Τουρισμός, Sports & Activities κ.α.) με ενιαίο branding για την προβολή του συνδυασμού θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού, Αξιοποίηση 
ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου προβάλλοντας αναξιοποίητα τουριστικά προϊόντα του προορισμού

Βραχυπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών και ανάδειξης μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, όπως: Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. 
αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες, μοναστήρια, μουσεία), Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας, παροχών και κατάλληλων βασικών 
υποστηρικτικών δομών (π.χ. τουαλέτες, βεστιάρια) όπου υπάρχουν ελλείψεις (με έμφαση στις υποδομές για άτομα με μειωμένη κινητικότητα), 
Εξέταση ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου Δίου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, Αναβάθμιση αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικών μνημείων για τον αντικατοπτρισμό της σπουδαιότητας τους (βελτίωση κατάστασης σήμανσης υφιστάμενων πινακίδων,
βελτίωση καθαριότητας του χώρου, συντήρηση μονοπατιών, διεύρυνση ωραρίου επισκεψιμότητας), Υποδομές αξιοποίησης και ανάδειξης του 
Κάστρου του Πλαταμώνα και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας γύρω από τα ψηλά τείχη του, Αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών
τοπόσημων (Όλυμπος, Κάστρο Πλαταμώνα κ.α.), αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Αρχαίο Δίον, κ.α.) και προσκυνηματικούς χώρους (π.χ. Σπήλαιο 
Αγίου Διονύσου, μεταβυζαντινές εκκλησίες στον οικισμό Σκοτίνα, Ιερα Μονη Πέτρας κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης και ανάδειξης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα, όπως: Βελτίωση υπαρχόντων υποδομών όπου εντοπίζονται 
ελλείψεις (ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου εμφανίζει ελλείψεις σε εγκαταστάσεις όπως παρατηρητήρια και χώρους ξεκούρασης επισκεπτών, ενώ 
εντοπίζονται ανάγκες σήμανσης στον Εθνικό Δρυμό και  ελλείψεις στα μονοπάτια του Ολύμπου, ανάγκες βελτίωσης του οδικού δικτύου για 
πρόσβαση στα Πιέρια Όρη και συγκεκριμένα μεταξύ Κατερίνης και Ελατοχωρίου, και τέλος ανάγκη δημιουργίας ποδηλατικών μονοπατιών στους 
υδροβιότοπους Αλιάκμονα-Αλυκών Κίτρους), Δημιουργία επιπρόσθετων κέντρων ενημέρωσης επισκεπτών στον Όλυμπο και προώθηση / παροχή
πληροφόρησης για τη διασύνδεση του με άλλες τουριστικές εμπειρίες (όπως αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστική περιήγηση με storytelling 
κ.α.), Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφάλειας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, Προώθηση και 
προβολή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα – Αξιού – Αλιάκμονα (κοντινή απόσταση με Θεσσαλονίκη, Βέροια και Κατερίνη) όπως και του υδροβιότοπου 
Νέων Πόρων (όπου λειτουργεί από το 2013 το πρώτο ιχθυοτροφικό – οικοτουριστικό πάρκο)

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (1) 

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

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

4
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.2.

Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (camper stops) στην περιοχή 
ενδιαφέροντος, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητά της στον οδικό τουρισμό και στην περαιτέρω αυξητική 
τάση του (η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στην περίοδο ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας του COVID-19) καθώς και στην 
σταθερή αύξηση των ταξιδιωτών που επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης για μια ασφαλή μετάβαση στον προορισμό που επιθυμούν (π.χ. 
τροχόσπιτο), Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς 
χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις στα οικιστικά σύνολα, ιδιαίτερα στους 
παραδοσιακούς οικισμούς με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιοτήτων 
στην περιοχή του Ολύμπου (Δίον, Πίμπλεια, Λείβηθρα κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

5
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση των ακτών, όπως: Ανάλυση απαιτήσεων και 
εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Πιερίας, Σύστημα ποιοτικής 
και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, περιβάλλον 
χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), Δημιουργία/ προσαρμογή τακτικού προγράμματος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
αυξανόμενη δυναμική και επισκεψιμότητα της ΠΕ Πιερίας (αντίστοιχη της ΠΕ Χαλκιδικής ως προς την δυναμική)

Βραχυπρόθεσμος

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 Βραχυπρόθεσμος

7 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης λιμενικών υποδομών και θαλάσσιας διασύνδεσης του προορισμού, όπως: Εξέταση της προοπτικής διασύνδεσης Χαλκιδικής-
Πιερίας μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ τους και την ανάπτυξη της αστικής θαλάσσιας 
συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο, Εξέταση για την δυνατότητα επέκτασης /  δημιουργίας νέων θέσεων ελλιμενισμού στην υπάρχουσα Μαρίνα 
στον Πλαταμώνα (παρέχει 90 θέσεις ελλιμενισμού) για την ανάπτυξη του yachting λειτουργώντας σε συνέργεια με μαρίνες στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης και στην ΠΕ Χαλκιδικής

Μεσοπρόθεσμος

8 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας, όπως: Δημιουργία δικτύου που θα συνενώνει τους φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους και θα ενσωματώνει τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, τους υγροτόπους των Δέλτα του Αλιάκμονα-
Λουδιά-Αξιού και των Αλυκών Κίτρους, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στον Όλυμπο και τα Πιέρια Όρη, καθώς και τους παραδοσιακούς 
οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Προώθηση διαδρομής που συνδέει τις προστατευόμενες περιοχές Δέλτα Αξιού – Πιέρια 
Όρη- Όλυμπος – Υδροβιότοπος Νέων Πόρων

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (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

9
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1.

Δράσεις προστασίας του οικοτουριστικού περιβάλλοντος, όπως: Περιβαλλοντική προστασία του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα από το μεγάλο 
ρυπαντικό φορτίο που δέχεται με παράλληλη ανάδειξη των περιοχών αυτών για ενίσχυση της επισκεψιμότητας τους, 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 των Φορέων διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αξιού και 
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα συνεργασίας πάνω σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης και περιβαλλοντικών
επιβαρύνσεων

Μεσοπρόθεσμος

10 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών, όπως: Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών συνδεδεμένων με 
συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα, τηρώντας τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εκπαίδευσης, με σκοπό τη διασύνδεση των σημείων 
και των πόρων οικολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, Κατάλληλη σήμανση των μονοπατιών 
ως προς την ενδεδειγμένη διαδρομή και το βαθμό δυσκολίας, καθώς και τακτική επισκευή και συντήρηση, Δημιουργία ειδικών μονοπατιών 
πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ

Βραχυπρόθεσμος

11
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

5.2.2.

Δράσεις προώθησης και προστασίας πόρων τουρισμού περιπέτειας, όπως: Προώθηση των τμημάτων του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 (το οποίο
περνάει μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα και προσφέρεται για αρχάριους την περίοδο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) και του Εθνικού μονοπατιού Ο2 
(σύνδεση Ολύμπου με Πήλιο) που διασχίζουν τα τοπία φυσικής ομορφιάς της ΠΕ, Προστασία των οικοσυστημάτων στον Εθνικό Δρυμό του 
Ολύμπου και τα Πιέρια Όρη 

Βραχυπρόθεσμος

12 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, όπως: Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την 
γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, 
δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) 
και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμος

13 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sun & Beach, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης 
ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach -ανεπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες 
παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, 
κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές 
προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε 
εστιατόρια πλησίον της παραλίας 

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (3) 

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

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

14 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Οικοτουρισμού, όπως: 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.

Βραχυπρόθεσμος

15 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού περιπέτειας και Sports & Activities, όπως: Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων ορειβατικών, 
πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις, Εφαρμογή κοινού 
συστήματος σήμανσης των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές 
οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε ορεινά συγκροτήματα που δεν διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και πλησίον ορεινών 
οικισμών που διαθέτουν ικανοποιητικές δομές φιλοξενίας και εστίασης, Εξέταση δημιουργίας δικτύου ποδηλατικών διαδρομών κατάβασης και 
κατασκευή δικτύου ποδηλατικών διαδρομών αντοχής στα Πιέρια όρη, Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ και ατόμων με προβλήματα 
κινητικότητας για να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριες δραστηριότητες, Πιστοποίηση περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών με βάσει τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να είναι επισκέψιμα, Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

Μεσοπρόθεσμος

16 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.3.

Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών, όπως: Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για 
οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο της παραλίας, Εξέταση ανάπτυξης / βελτίωσης 
υποδομών προσβασιμότητας και παροχών (π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου κι εξόδου από τη θάλασσα, εξατομικευμένης 
καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης) σε ΑμεΑ και άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα σε περισσότερες
οργανωμένες αλλά και μη οργανωμένες παραλίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα, Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για 
το κοινό στην είσοδο της παραλίας και στην διαδικτυακή πύλη του προορισμού, με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους προσβασιμότητας και τις 
υπηρεσίες υποστήριξης που διατίθενται, Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης (ράμπες πρόσβασης, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, 
ασφαλείς διαβάσεις) με κατάλληλη σήμανση/πληροφόρηση/ειδοποίηση και για ΑμεΑ από το δημόσιο δρόμο στην παραλία και ανάπτυξη 
κατάλληλων βασικών υποστηρικτικών δομών (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, αποδυτήρια, ντουζιέρες, σκίαστρα, 
ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα) όπου υπάρχουν ελλείψεις, 

Μεσοπρόθεσμος

17 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:  
- Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά 
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα 
ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά 
λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
- Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
- Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (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
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

18 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δράσεις επέκτασης ψηφιακών εφαρμογών στον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό τουρισμό, όπως: Χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και
περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση 
της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, 
τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού

Μεσοπρόθεσμος

19 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sports & Activities, όπως: 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 
Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων

Βραχυπρόθεσμος

20
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων 
και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θεματοποιούν και συνενώνουν την
εμπειρία του ταξιδιώτη, Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων, 
Ενοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος με την παράλληλη 
προώθηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολύμπου (στο Αρχαίο Θέατρο Δίου και στο Κάστρο του Πλαταμώνα) και του Φολκλορικού Φεστιβάλ, 
Διασύνδεση των πολιτιστικών μνημείων και των αρχαιολογικών πόρων της Πιερίας και της ευρύτερης Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένης
υψηλού επιπέδου Πολιτιστικής Διαδρομής που θα εκμεταλλεύεται το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών και του γαστρονομικούς και 
οικοτουριστικούς πόρους, Υλοποίηση της πρότασης για την Πολιτιστική Διαδρομή «Αλέξανδρος» (Διάζωμα) - Η Πολιτιστική αυτή Διαδρομή έχει 
στον πυρήνα της 8 αρχαιολογικούς χώρους  και αρχαίες πόλεις που συνδέονται με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα: την 
Πέλλα, τις Αιγές – Βεργίνα, τη  Μίεζα – Σχολή Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, το Δίον, την Αμφίπολη, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς , Ενιαίος φορέας 
διαχείρισης, κοινή σήμανση & branding  «Όλυμπος» σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων 
και επιχειρήσεων

Μακροπρόθεσμος

21 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του προορισμού, όπως: Προώθηση έργων αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για αύξηση της 
ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και την συνακόλουθη αύξηση της ενδοπεριφερειακής και αστικής κινητικότητας (όπως η ολοκλήρωση της 
Περιφερειακής της Κατερίνης με σημαντικές ωφέλειες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αναβαθμίζοντας και την ευρύτερη 
περιοχή της Πιερίας), Βελτίωση οδικής σύνδεσης Κατερίνης – Ελατοχωρίου, Βελτίωση και ακόλουθη συντήρηση του οδικού δικτύου στον Όλυμπο 
και σε λοιπούς ορεινούς οικισμούς στην ΠΕ Πιερίας

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (5) 

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

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

22 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού, όπως: Προώθηση έργων αστικής ανάπλασης, αισθητικής, λειτουργικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των οικισμών της 
Ολυμπιακής Ριβιέρα, καθώς και ανάπτυξης πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων και εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, Υπογειοποίηση των 
καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, ιδίως στους τουριστικούς πόλους του προορισμού, Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης 
δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

23 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.2. 

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

24 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1. Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως: Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, και αξιοποίηση των έξυπνων εφαρμογών προς αυτή τη 

κατεύθυνση (π.χ. βελτιστοποίηση δρομολογίων, αισθητήρες χωρητικότητας στους κάδους κτλ.)

25 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1.

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

26 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1. 

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού, όπως: 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

27
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

28 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1. Κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων για την θωράκιση της ΠΕ Πιερίας και αντικατάσταση των προβληματικών αποχετευτικών δικτύων για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

φαινομένων κακοκαιρίας

29 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.3. Πιστοποίηση μονοπατιών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την διενέργεια περιπατητικών διαδρομών και την άσκηση αναψυχικής δραστηριότητας, ώστε τα μονοπάτια να είναι επισκέψιμα 

συνδυαστικά με το προϊόν Sun and Beach

30 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία

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

31 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3. Ανάπτυξη / βελτίωση των εγκαταστάσεων στο χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου, βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής και δημιουργία επιπλέον υποδομών για προσέλκυση τουριστών κατά την 

χειμερινή περίοδο και την μείωση της τουριστικής εποχικότητας

32 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2. Δράσεις βελτίωσης σιδηροδρομικής διασύνδεσης του προορισμού, όπως: Κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στην παραλία Νέου Παντελεήμονα Πιερίας (απόκτηση πρόσβασης στο προαστιακό 
δρομολόγιο Θεσσαλονίκης – Λάρισας, βελτίωση διασυνδεσιμότητας με Θεσσαλονίκη)

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον Όλυμπο & τις ακτές Πιερίας (6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Ανάπτυξη υδατοδρομίων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3. Προώθηση απευθείας οδικής σύνδεσης του προορισμού, με το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μέσω λεωφορείων ιδιωτικού χαρακτήρα στα οποία θα δύναται να γίνει 

προκράτηση από τους ενδιαφερόμενους 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2. Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης (seamless) μετάβασης των επισκεπτών από τo αεροδρόμιο «Μακεδoνία» στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάγκης χρήσης πρόσθετου 

τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) στον προορισμό (-> μεταφορά αποσκευών από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

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

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

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός 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
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Όλυμπος & ακτές Πιερίας» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος με εστίαση στο Sun & Beach που αποτελεί παραδοσιακό τουριστικό προϊόν στον προορισμό, καθώς και 

στα προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities αξιοποιώντας πλήρως τον μοναδικό φυσικό πόρο, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου, που αποτελεί ένα διεθνώς 
αναγνωρίσιμο brand name με ιδιαίτερη δυναμική για τα συγκεκριμένα προϊόντα και δημιουργώντας ξεχωριστή ταυτότητα για τον προορισμό

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Sports & Activities σε εθνικό επίπεδο
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, ιδιαίτερα σε αυτές που αποτελούν ορισμένες από τις βασικές αγορές οδικού τουρισμού της Ελλάδας (χώρες των Βαλκανίων) αξιοποιώντας την γεωγραφική εγγύτητα και 

την οδική προσβασιμότητα του προορισμού, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων 
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των υποστηρικτικών / δευτερευόντων προϊόντων για τον εμπλουτισμό των εδραιωμένων ή προς εδραίωση προϊόντων και της εμπειρίας των τουριστών
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων μεταφορών, 

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

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

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 «Όλυμπος & ακτές Πιερίας» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Όλυμπος & ακτές 
Πιερίας».

Πύλες εισόδου
• Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση από Κατερίνη με το 

αυτοκίνητο 101 χλμ. | 1h 15’
• Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου (βελτίωση του αεροδρομίου με την προϋπόθεση διεθνών 

αφίξεων): απόσταση από Κατερίνη με το αυτοκίνητο 153 χλμ. | 1h 38’
• Μεθοριακοί σταθμοί: απόσταση από Κατερίνη με το αυτοκίνητο 16 χλμ. | 19’:

− Προμαχώνας 178 χλμ. | 2h 6’
− Εύζωνες 111 χλμ. | 1h 22’
− Δοϊράνη 135 χλμ. | 1h 39’
− Εξοχή 214 χλμ. | 3h 9’
− Νίκη 181 χλμ. | 2h 23’
− Κρυσταλλοπηγή 219 χλμ. | 2h 15’

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Π.Α.Θ.Ε. | Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-

Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
• Αυτοκινητόδρομος 25 (Εθνική οδός Σερρών– Προμαχώνα)
• Αυτοκινητόδρομος 29 (Εθνική οδός Κρυσταλλοπηγή-Σιάτιστα)
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη-

Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
• Εθνική Οδός 3 (ΕΟ3 | Νίκη-Αμύνταιο-Κόζάνη-Λάρισα-Λαμία-Λειβαδειά-Θήβα-Ελευσίνα)
• Εθνική Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα)
• Εθνική Οδός 65 (ΕΟ65 | Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Δοϊράνη)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Σιδηρόδρομος: Γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα

Αστική και ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Αστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ Πιερίας
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από την Κατερίνη

Αυτοκίνητο
• Ολυμπιακή Ακτή: 9 χλμ.| 12’
• Λεπτοκαρυά: 29 χλμ.| 25’
• Παραλία Παντελεήμονα: 33 χλμ.| 28’
• Πλαταμώνας: 38 χλμ.| 30’
• Νέοι Πόροι: 40 χλμ.| 32’
• Παλαιός Παντελεήμονας: 38 χλμ.| 37’
• Δίον: 16 χλμ.| 19’ 
• Δυτικός Όλυμπος (Βρυσοπούλες, Ολυμπιάδα κ.λπ.): 84 χλμ.| 1h 39’ 
• Βεργίνα: 41 χλμ. 56’
• Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: 50 χλμ. 47’
• Θεσσαλονίκη: 70 χλμ. 1h

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα (1)
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του γεωγραφικού διαμερίσματος της 
Μακεδονίας.

Πύλες εισόδου

• Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση και χρόνο πρόσβασης με το 
αυτοκίνητο προς:
− Θεσσαλονίκη 16 χλμ. | 19’
− Βεργίνα 100 χλμ. | 1h 13’
− Νικήτη (Σιθωνίας) 89 χλμ. | 1h 7’
− Ν. Φώκαια (Κασσάνδρας) 70 χλμ. | 49
− Έδεσσα 115 χλμ. | 1h 33’
− Νάουσα 123 χλμ. | 1h 32’
− Καστοριά 221 χλμ. | 2h 26’
− Φλώρινα 223 χλμ. | 2h 24‘
− Κατερίνη 101 χλμ. | 1h 10‘
− Πλαταμώνας 137 χλμ. | 1h 33‘
− Σέρρες 104 χλμ. | 1h 15‘
− Δράμα 165 χλμ. | 1h 54‘
− Καβάλα 172 χλμ. | 1h 56'

• Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» : απόσταση και χρόνος πρόσβασης προς:
− Δράμα 68 χλμ. | 56’
− Καβάλα 31 χλμ. | 27’
− Σέρρες 120 χλμ. | 1h 39’

− Θεσσαλονίκη 183 χλμ. | 2h 1’
• Μεθοριακοί σταθμοί: Προμαχώνας, Εύζωνες, Δοϊράνη, Εξοχή, Νίκη, Κρυσταλλοπηγή

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-

Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη-

Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
• Εθνικής Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)
• Εθνικής Οδός 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη)
• Εθνικής Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα),
• Αυτοκινητόδρομος 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα)
• Αυτοκινητόδρομος 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη)
• Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)
• Αυτοκινητόδρομος 24 (Α24 | Θεσσαλονίκη-Νέα Μουδανιά-Κασσανδρεία/Καλλιθέα)
• Αυτοκινητόδρομος 16 (Α16 | Θεσσαλονίκη-Πολύγηρος-Ιερισσός-Αρναία)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Σιδηρόδρομος: Γραμμή Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα, Γραμμή Θεσσαλονίκη-
Αλεξανδρούπολη, Γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα

• Ακτοπλοΐα: 
− Σύνδεση λιμένα Κεραμωτής με Θάσο: 6 ναυτικά μίλια (14 χλμ.) | 40’ 
− Σύνδεση λιμένα Καβάλας με Λήμνο: 69 ναυτικά μίλια (128 χλμ.) | ~4h

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Μακεδονία
Τα “brand names” Θεσσαλονίκη και Όλυμπος είναι δημοφιλέστερα από το “brand name” Μακεδονία με βάση τα αποτελέσματα 
αναζήτησης στην πλατφόρμα της Google κατά την τελευταία πενταετία. 
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με 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. Η παραπάνω σύγκριση περιλαμβάνει όρους αναζήτησης και θέματα αναζήτησης (για 
την περίπτωση της Χαλκιδικής).

ΧαλκιδικήΌλυμποςΑθήνα Θεσσαλονίκη Μακεδονία
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