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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 «Θεσσαλονίκη» ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει το σύνολο των Δήμων που ανήκουν 
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Προορισμός «Θεσσαλονίκη»

• O προορισμός «Θεσσαλονίκη» 
ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και περιλαμβάνει το 
σύνολο των Δήμων που ανήκουν 
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

• H ΠΕ Θεσσαλονίκης έχει έκταση 
3.681 τ.χλμ. και βρέχεται από τον 
Θερμαϊκό κόλπο στα δυτικά και τον 
Στρυμωνικό κόλπο στα ανατολικά.

• Η ΠΕ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 
τους εξής Δήμους: Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, 
Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, 
Καλαμαριάς, Κορδελιού-Εύοσμου, 
Λαγκαδά, Νεάπολης-Συκεων, Παύλου 
Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου.

• Ο προορισμός αποτελεί έναν από 
τους δύο βασικούς πόλους για την 
ανάπτυξη του City Break και του 
MICE στην Ελλάδα με δυναμική 
ανάδειξης σε ευρύτερο κέντρο για 
την Βαλκανική χερσόνησο και 
διαθέτει σημαντικούς πόρους 
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού.
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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 «Θεσσαλονίκη». 

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
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. Μαρίνα Θεσσαλονίκης) που ωστόσο δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού προϊόντος στο 

yachting (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Ύπαρξη ορισμένων πόρων (13 παραλίες με Γαλάζια Σημαία) που όμως εκτιμάται ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ιδιαίτερα ανταγωνιστικού προϊόντος Sun 
& Beach, δεδομένης τόσο της έλλειψης απαιτούμενων υποδομών (π.χ. παραθαλάσσια ξενοδοχεία και resorts) όσο και της γειτνίασης με την Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής

MICE

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς η «Θεσσαλονίκη» αποτελεί ασφαλή προορισμό σε εγγύτητα με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες με 
σημαντικούς πόρους και υποδομές MICE για μικρά / μεσαία συνέδρια (Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης), 
τουριστικούς πόρους εντός της Θεσσαλονίκης και της ΠΕ (σημεία ενδιαφέροντος, ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος, γαστρονομία, ζωντανή ατμόσφαιρα, επιλογές 
διασκέδασης και δραστηριοτήτων αναψυχής, ευνοϊκό κλίμα κ.α.), οδική και αεροπορική προσβασιμότητα, λειτουργία συνεδριακού γραφείου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα εντός του αστικού ιστού (αρχαιολογικοί χώροι, 

μουσεία, μνημεία), πολυπολιτισμική ιστορική και πολιτιστική παράδοση λόγω του ελληνιστικού, ρωμαϊκού, εβραϊκού, αρμενικού, οθωμανικού, βαλκανικού και 
προσφυγικού στοιχείου κατάλληλη για τη δημιουργία αφήγησης και κοντινοί προορισμοί με πολιτιστικό / ιστορικό ενδιαφέρον (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών (π.χ. Λιμένας Θεσσαλονίκης), σημείων ενδιαφέροντος, υποδομή διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, οδική προσβασιμότητα 

από τις γειτονικές χώρες και επενδυτικό πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη του προϊόντος στη βάση του homeporting (βλέπετε επόμενη 
σελίδα)

City 
Break

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δημοφιλείς προορισμούς για City Break σε 
εθνικό επίπεδο λόγω των σημαντικών πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, κλίμα, αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα, 
εγγύτητα με τις Βαλκανικές χώρες, αστική κουλτούρα, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, εμπορική αγορά κ.α.) – προβλήματα και αδυναμίες βασικών υποδομών 
(διαχείριση αστικών απορριμμάτων, ελλείψεις σε αστική κινητικότητα και δημόσιες συγκοινωνίες, ανεπαρκείς υποδομές για ΑμεΑ κ.α.), ζητήματα χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α. (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Ναυτικού Τουρισμού και του Πολιτιστικού &
Θρησκευτικού Τουρισμού.

• Πλήθος αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών / θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής και 
ρωμαϊκής εποχής εντός του αστικού ιστού της πόλης. To 1988 εντάχθηκαν στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία της πόλης 
της Θεσσαλονίκης καθώς αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα κέντρα εξάπλωσης του Χριστιανισμού 
με πλήθος Παλαιοχριστιανικών και Βυζαντινών μνημείων που αποτυπώνουν μερικές από τις πιο 
χαρακτηριστικές αρχιτεκτονικές και αισθητικές τυπολογίες της εποχής (Paleochristian and Byzantine 
Monuments of Thessalonika - Βυζαντινά Τείχη Θεσσαλονίκης, Ροτόντα Αγίου Γεωργίου, Βυζαντινά 
Λουτρά, Ναός Αγίας Σοφίας, βασιλική Αγίου Δημητρίου κ.α.)

• Μουσεία ιστορίας / τέχνης και γκαλερί (Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης κ.α.), θεματικά μουσεία (π.χ. Μουσείο Κινηματογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας, Πολεμικό, 
Ολυμπιακό, Εβραϊκό) και διασύνδεσή τους με τα μνημεία μέσω θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών 
(π.χ. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική, Εβραϊκή) που αναδεικνύουν το πλήθος των πολιτισμών που 
αναπτύχθηκαν και συνυπήρχαν στην πόλη

• Σημαντικό κεφάλαιο σε φρούρια, νεοκλασικά και οθωμανικά κτίρια (π.χ. Διοικητήριο, Τελωνείο, 
Γενικό Ελληνικό Προξενείο, Οικία Μουσταφά Κεμάλ), αξιόλογα βιομηχανικά κτίρια του 19ου αιώνα 
και ο παραδοσιακός οικισμός της Άνω Πόλης με δαιδαλώδη σοκάκια, χαμηλά σπίτια βαλκανικής 
αρχιτεκτονικής και αρχοντικά μακεδονικής αρχιτεκτονικής

• Διεθνής φήμη της Θεσσαλονίκης ως ιστορική πόλη της Εβραϊκής διασποράς από τα τέλη του 15ου 
αιώνα έως και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με μία από τις πιο πολυπληθείς, δραστήριες και 
δυναμικές Εβραϊκές κοινότητες (Σεφαραδίτες) που έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα (συναγωγές, 
εμπορικές στοές, επαύλεις κ.α.)

• Κοντινοί προορισμοί ημερήσιων εκδρομών με πλούσιο πολιτιστικό / ιστορικό ενδιαφέρον όπως τα 3 
Mνημεία UNESCO της Βεργίνας, της πρωτεύουσας του αρχαίου Μακεδονικού κράτους με την 
ταφική συστάδα του Φιλίππου Β’ (~70 χλμ. | 58’), των Φιλίππων (~163 χλμ. | 1h 53’) και το Όρος 
Άθως (~129 χλμ. | ~2h) και αρχαιολογικοί χώροι όπως το Δίον 

• Σημαντικό ιστορικό πλαίσιο κατάλληλο (αρχαία Μακεδονία, Μέγας Αλέξανδρος, Βυζάντιο, Εβραϊκή 
διασπορά κ.α.) για τη δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου για την ενίσχυση του προϊόντος και  
την προβολή και προώθηση του προορισμού

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Yachting - Σκάφη Αναψυχής

• Μαρίνα Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 77.825 τ.μ.,  στο ανατολικό τμήμα του Θερμαϊκού 
κόλπου, εντός του Δήμου Καλαμαριάς σε απόσταση 7,5 χλμ. από το κέντρο της πόλης, 8 χλμ. από 
τον Λιμένα της Θεσσαλονίκης και 12 χλμ. από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με 242 θέσεις 
ελλιμενισμού για σκάφη έως 30 μέτρα

− Το Σεπτέμβριο του 2019, το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής 
Αξιολόγησης για την ανάπλαση της Μαρίνας Θεσσαλονίκης. Με βάση προκαταρκτικά σχέδια, η 
μαρίνα θα περιλαμβάνει συνολικά 388 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη έως 30 μ., καθώς και 
τουριστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις.

Κρουαζιέρα

• Λιμένας Θεσσαλονίκης, ο δεύτερος μεγαλύτερος της χώρας και χαρακτηρισμένος ως διεθνούς 
ενδιαφέροντος για το λιμενικό σύστημα και ένα από τα 5 ελληνικά λιμάνια που ανήκουν στο 
Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς, με δύο προβλήτες 230 και 400 μέτρων 
που μπορούν να υποδεχτούν ταυτόχρονα 2 κρουαζιερόπλοια

• Κομβική θέση στην καρδιά της πόλης με εύκολη και άμεση πρόσβαση στο κέντρο και σε κοντινή 
απόσταση από σημαντικά αξιοθέατα, μνημεία, σημεία ενδιαφέροντος και τις πολλές επιλογές 
διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία κοντινών 
προορισμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. Βεργίνα, Δίον)

• Ύπαρξη διεθνούς αεροπορικής και οδικής συνδεσιμότητας και δυνατότητα δημιουργίας «πακέτου 
διαδρομών» σε συνεργασία με τα πλησιέστερα λιμάνια και προορισμούς (π.χ. με το λιμάνι του 
Βόλου που υποδέχεται επιβάτες με προορισμούς τα Μετέωρα ή το Πήλιο, με το λιμάνι της Καβάλας 
και την γύρω περιοχή και με τα νησιά των Βορείων Σποράδων)

• Έντονο επενδυτικό πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) για την ανάπτυξη 
Τουρισμού Κρουαζιέρας στο λιμάνι της πόλης και την ανάπτυξή του ως περιφερειακού homeport, 
δεδομένης και της περιοχής επιρροής του Λιμένα που περιλαμβάνει την ενδοχώρα των Βαλκανίων

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

• Ασφαλής προορισμός σε στρατηγική γεωγραφική θέση με εύκολη οδική προσβασιμότητα από τις 
γειτονικές βαλκανικές χώρες και αεροπορική συνδεσιμότητα μέσω του διεθνούς αεροδρομίου 
«Μακεδονία», το οποίο τη συνδέει με περίπου 41 χώρες, με ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση μέσα 
στην πόλη λόγω των σχετικά μικρών αποστάσεων

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

• Λειτουργία του Thessaloniki Convention Bureau (TCB) για την προβολή και προώθηση της πόλης σε 
διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο και ανοδική πορεία της πόλης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 
κατάταξη των συνεδριακών προορισμών της ICCA την διετία 2018-2019 (39η από 53η σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και 70η από 93η σε παγκόσμιο επίπεδο) 

• Ιστορικό επιτυχούς διοργάνωσης και τεχνογνωσίας στην φιλοξενία μικρών και μεσαίων συνεδρίων 
και ύπαρξη εξειδικευμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών MICE (DMC, PCO, οπτικοακουστικής 
υποστήριξης, εστίασης, μεταφορών)

• Λειτουργία του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με συνολική επιφάνεια 
180 χιλ. τ.μ. (67 χιλ. τ.μ. στεγασμένων εκθεσιακών χώρων), 2 συνεδριακά κέντρα και 1 αίθουσα 
συνεδριάσεων από τη ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ, τον εθνικό φορέα διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων με έδρα την πόλη, με εκθεσιακό ημερολόγιο που περιλαμβάνει ~20 
κλαδικές εκθέσεις ετήσιες ή ανά διετία

• Υψηλού επιπέδου υποδομές για τη φιλοξενία μεσαίων συνεδρίων στο Μέγαρο Μουσικής και το 
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (χωρητικότητας ~3.000 ατόμων και 2.100 ατόμων, αντίστοιχα) και 19 
μικρότερα συνεδριακά / εκθεσιακά κέντρα και 39 ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις για συναντήσεις 

• Σχεδιαζόμενη ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της ΔΕΘ HELEXPO με βάση τα 
υψηλότερα πρότυπα και τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός νέου εμβληματικού 
οροσήμου για την πόλη

• Ανάγκες ενίσχυσης της προβολής και προώθησης της πόλης ως προορισμού MICE με συμμετοχή 
των τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου και δημιουργίας ξεκάθαρης τουριστικής ταυτότητας για την 
πόλη

MICECity Break

• Δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, σημαντικός οικονομικός, διαμετακομιστικός και 
εμπορικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής προσβασιμότητας και τακτική απευθείας συνδεσιμότητα με διεθνείς πρωτεύουσες / 
πόλεις 

• Πάνω από 300 ημέρες ηλιοφάνειας κάθε χρόνο, εύκολή οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες και την Τουρκία και δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών (αστικά λεωφορεία) που 
καλύπτει σημαντικό τμήμα της Θεσσαλονίκης και των προαστίων της, που χαρακτηρίζεται από 
σημαντικές ανάγκες βελτίωσης όσον αφορά τη συχνότητα και συνέπεια των δρομολογίων και την 
ικανότητα εξυπηρέτησης των επιβατικών ροών, κυρίως εντός του αστικού ιστού, και από έλλειψη 
μέσων σταθερής τροχιάς 

• Πλούσια αστική κουλτούρα, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, όμορφο παραλιακό μέτωπο, 
γραφικές συνοικίες με σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. Άνω Πόλη), έντονη νυχτερινή ζωή και πληθώρα 
επιλογών διασκέδασης, όπως π.χ. μπαρ, ταβέρνες, ουζερί και μοντέρνα εστιατόρια, κέντρα με 
ζωντανή ελληνική και ιδιαίτερα ρεμπέτικη μουσική, παραθαλάσσια clubs και μουσικές σκηνές

• Καλλιτεχνικά και θεματικά φεστιβάλ / εκδηλώσεις (π.χ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
Reworks International Music Festival, Thessaloniki Pride), δραστηριότητες αναψυχής και 
ψυχαγωγίας (π.χ. θεματικά πάρκα αναψυχής, paintball), ποικιλία γαστρονομικών επιλογών για κάθε 
στιγμή / περίσταση από υπαίθριο street food μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, ιστορικά και 
θρησκευτικά μνημεία εντός του αστικού ιστού, Regency Casino Θεσσαλονίκης

• Ανεπτυγμένη εμπορική αγορά με σημαντικό αριθμό καταστημάτων (π.χ. επί τον οδών Τσιμισκή και 
Εγνατίας) και παραδοσιακές υπαίθριες αγορές (π.χ. Καπάνι, Στοά Μοδιάνο) στο κέντρο της πόλης 
και σύγχρονα εμπορικά κέντρα (π.χ. Mediterranean Cosmos)

• Σημαντική αναπτυξιακή προοπτική της πόλης λόγω των επενδύσεων στη φάση του σχεδιασμού / 
κατασκευής (π.χ. υπόγειος σιδηρόδρομος, Μουσείο Ολοκαυτώματος, κέντρα καινοτομίας / 
αριστείας διεθνών επιχειρήσεων όπως η Pfizer και η Cisco, αστικές αναπλάσεις)

• Προβλήματα και αδυναμίες σε βασικές υποδομές (διαχείριση αστικών απορριμμάτων, ελλείψεις σε 
αστική κινητικότητα και δημόσιες συγκοινωνίες / μεταφορές – έλλειψη υπόγειου σιδηροδρόμου 
στην Θεσσαλονίκη, ανεπαρκείς υποδομές για ΑμεΑ κ.α.), ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού και ανεπαρκής σύνδεση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με την πόλη και κρίσιμους 
κόμβους του τοπικού συστήματος διατροπικών μεταφορών
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να 
αναπτυχθούν στον προορισμό «Θεσσαλονίκη». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• ‘Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών (π.χ. επισκέψιμα οινοποιεία), τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως στην ανάπτυξη του Οικοτουρισμού 

και του Γαστρονομικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προστατευόμενων περιοχών σε κοντινή σχετικά απόσταση (π.χ. οι λίμνες 

Βόλβης και Αγίου Βασιλείου, το Εθνικό πάρκο Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα-Λουδία) που επιτρέπουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και δραστηριοτήτων 
Οικοτουρισμού και εγγύτητα με οικοτουριστικούς πόρους και σημαντικά οικοσυστήματα της Μακεδονίας – ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και 
μόλυνσης φυσικών πόρων του προορισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών για τον Γαστρονομικό Τουρισμό (εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση, 

πολύ καλό επίπεδο γαστρονομίας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, γαστρονομικές εκδηλώσεις, επισκέψιμα οινοποιεία), ενώ 
παράλληλα η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δημοφιλείς προορισμούς για το εν λόγω προϊόν σε εθνικό επίπεδο (βλέπετε 
επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη δύο Ιαματικών Φυσικών Πόρων που με κατάλληλη αξιοποίηση / επενδύσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων 

και δραστηριοτήτων στον Τουρισμό Ευεξίας (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη σημαντικών δράσεων και δραστηριοτήτων στον Sports & Activities και τη φιλοξενία διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, της διοργάνωσης 
αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων που ενισχύονται συνεχώς και μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερο ενδιαφέρον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
(π.χ. ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος) και της εγγύτητας με φυσικούς πόρους και υποδομές της Μακεδονίας 
για την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και Τουρισμού Περιπέτειας (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Οικοτουρισμού και του Sports & 
Activities που έχουν αναγνωρισθεί.

• Αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο κ.α.) που έχουν φιλοξενήσει στους 
χώρους τους εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και θα μπορούσαν να καλύψουν τις 
ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών αθλημάτων μετά την υλοποίηση των 
απαιτούμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης

• Μουσεία αθλητισμού (π.χ. Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μπάσκετ ΧΑΝΘ) που 
αναδεικνύουν την ιστορία του αθλητισμού, με ειδικούς χώρους για εκδηλώσεις με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ιππικοί και ναυτικοί όμιλοι, αθλητικοί σύλλογοι κ.α.

• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν να συγκεντρώσουν υψηλό εθνικό και 
διεθνές ενδιαφέρον σε τουριστικό επίπεδο όπως π.χ. ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας 
Αλέξανδρος και ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος

• Εκπαιδευτικού χαρακτήρα αναρριχητικό πεδίο στο Ρετζίκι και ορειβατικό καταφύγιο στο όρος 
Χορτιάτης

• Εγγύτητα με φυσικούς πόρους της Μακεδονίας, κατάλληλους για την ανάπτυξη υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής (ορεινή ποδηλασία / πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, 
κωπηλασία, αεροπτερισμός, kayak-rafting κ.α.) και Τουρισμού Περιπέτειας (όρη: Όλυμπος, 
Βέρμιο, Βόρας κ.α., σύστημα λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, παραλίες της Χαλκιδικής κ.α.), 
σχετικές υποδομές όπως ορειβατικά καταφύγια, αναρριχητικά πεδία, το αυτοκινητοδρόμιο 
Σερρών, καθώς και υποδομές Χιονοδρομικού Τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα: 3-5 πηγάδια, 
Σελίου, Καϊμακτσαλάν, Λαϊλιά, Ελατοχωρίου κ.α.)

Sports & Activities

• Φυσικοί πόροι και σπάνια οικοσυστήματα εντός της ΠΕ Θεσσαλονίκης σε σχετικά κοντινή 
απόσταση από την πόλη με υψηλή περιβαλλοντική αξία που φιλοξενούν πλούτο 
ορνιθοπανίδας και χλωρίδας και θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον προορισμό, με 
βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία με 8 περιοχές Natura 2000, κατάλληλες για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων ήπιας έντασης και παρατήρησης της φύσης:

− Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών που αποτελεί έναν εκ 
των 10 υγρότοπων της Ελλάδας που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ramsar

− Παραλίμνιο δάσος της Νέας Απολλωνίας στη νότιο όχθη της λίμνης Βόλβης με φυτικά είδη 
που σπάνια απαντώνται συνενωμένα σε δάσος και η μοναδική περιοχή της Ελλάδας με 
μεικτές αποικίες γκρίζων ερωδιών και πελαργών

− Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών της Ευρώπης Natura 2000 και στη Συνθήκη Ramsar

− Λιμνοθάλασσες Επανομής & Αγγελοχωρίου ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 με 178 
προστατευόμενα είδη πτηνών και πάνω από 2.500 είδη φυτών 

− Όρος Χορτιάτης με έντονο ανάγλυφο και υψόμετρο 1.200 μ.

• Έντονα ζητήματα διαχρονικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης / μόλυνσης και οικολογικής 
καταστροφής που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης σε ορισμένους φυσικούς πόρους του 
προορισμού όπως η λίμνη Κορώνεια

• Εγγύτητα της Θεσσαλονίκης με οικοτουριστικούς πόρους και σημαντικά οικοσυστήματα της 
Μακεδονίας όπως ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών και το 
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

• Πεζοπορικές διαδρομές εντός του προορισμού 

Οικοτουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της πρότασης αξίας που εκτιμάται ότι θα πρέπει να αναπτύξει ή / και ενισχύσει 
περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Τουρισμού 
Ευεξίας που έχουν αναγνωρισθεί.

• Ύπαρξη τριών αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το Ελληνικό Υπουργείο 
Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης:

− Τα ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά με ιστορική αξία (ομαδικοί λουτήρες που 
χρονολογούνται από το 900 και το 1400 μ.Χ.) βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (~22 χλμ. | 
30’) και είναι εύκολα προσβάσιμα με την αστική συγκοινωνία από το κέντρο της πόλης, 
μέσω της Εγνατίας οδού και του οδικού δικτύου. Η δημοτική επιχείρηση των λουτρών, 
ωστόσο εμφανίζει συσσωρευμένες χρηματοοικονομικές ζημιές και οι εγκαταστάσεις των 
λουτρών χρήζουν σημαντικής αναβάθμισης των υποδομών τους. Ο τοπικός Δήμος 
πραγματοποιεί ενέργειες / προσπάθειες για την αναζήτηση επενδυτή με σκοπό τη 
λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των λουτρών.

− Τα ιαματικά λουτρά της Νέας Απολλωνίας βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση από 
την πόλη της Θεσσαλονίκης (~50 χλμ. | 48’) και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από 
το 2019. Οι σύγχρονες υποδομές υδροθεραπευτηρίου που κόστισαν ~€24 εκατ. και 
ολοκληρώθηκαν το 1998 δεν λειτούργησαν ποτέ και βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση 
εγκατάλειψης.

− Το νερό της πηγής Σουρωτής

Τουρισμός Ευεξίας

• Διακεκριμένα εστιατόρια που έχουν συγκεντρώσει διακρίσεις στον εθνικό θεσμό των Χρυσών 
Σκούφων (εστιατόριο Salonica Restaurant & Bar στο ξενοδοχείο Makedonia Palace με Χρυσό 
Σκούφο, καθώς και τα εστιατόρια Γλυκάνισος, Glochard, Χαρούπι, Grada Nuevo, Alfredo's Grand 
Dining με βραβείο Top Notch) που παρέχουν στον επισκέπτη υψηλού επιπέδου γαστρονομικές 
εμπειρίες, βασισμένες στην παραδοσιακή, αλλά και μοντέρνα κουζίνα, και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες εστίασης σε ένα καλαίσθητο περιβάλλον

• Πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση με τοπικές γεύσεις που εμπλουτίστηκαν από το 
ελληνικό προσφυγικό στοιχείο από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και την Μ. Ασία καθώς και 
από την μακρόχρονη επιρροή της Εβραϊκής και της Αρμενικής κοινότητας 

• Υπό ανάπτυξη πρωτοβουλία δημιουργίας 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

• Το 2021, η Θεσσαλονίκη συμπεριλήφθηκε για 1η φορά στην ιστορία του θεσμού στο Δίκτυο 
Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO (Creative Cities of Gastronomy). 

• Πλήθος τοπικών παραδοσιακών εστιατορίων, ταβερνών, μεζεδοπωλείων και παραδοσιακών 
ζαχαροπλαστείων, καθώς και επιλογών υπαίθριου φαγητού, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ 

• Πλούσια γαστρονομική εμπειρία λόγω του πλήθους μονάδων εστίασης με υψηλό παρεχόμενο 
προϊόν σε προσιτή τιμή συνδυάζοντας την παράδοση των Βαλκανίων με την ανατολική Μεσόγειο

• Γαστρονομικά φεστιβάλ (π.χ. Thessaloniki Food Festival) και βιωματικές γαστρονομικές  
ξεναγήσεις / περιηγήσεις / διαδρομές / εργαστήρια που επιτρέπουν στον επισκέπτη να 
ανακαλύψει τις αυθεντικές γεύσεις και την τοπική γαστρονομία

• Πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού όπως η διαδρομή του κρασιού με τα επισκέψιμα 
οινοποιεία (κτήμα Γεροβασιλείου, κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου, κτήμα Κεχρής, κτήμα 
Φλοριάν), το Μουσείο Οίνου, οδιεθνής διαγωνισμός οίνου και αποσταγμάτων και οι εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 4,7

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Aκτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 5,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 4,0 / 5,0 
− Διεθνώς ανταγωνιστικές υποδομές πρόσβασης, ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα και δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς (αστικά 

λεωφορεία και ΚΤΕΛ)
− Νέο αεροδρόμιο με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», υπό τη διαχείριση της Fraport Greece με 

δυνατότητα διαχείρισης 10 εκατ. επιβατών ετησίως (2,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019)
− Οδική πρόσβαση μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εγνατίας Οδού (Α2), Εθνικής Οδού 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή, Φλώρινα, Έδεσσα,

Θεσσαλονίκη, Καβάλα), Εθνικής Οδού 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα), Εθνικής Οδού 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη), Εθνικής 
Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα), Αυτοκινητοδρόμου Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας), καθώς και σιδηροδρομική συνδεσιμότητα (Γραμμή 
Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα, Γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, Γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα)

− Εύκολη οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα 
− Ορισμένες αδυναμίες σε σιδηροδρομική προσβασιμότητα και περιορισμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις (εκκίνηση δρομολογίων με τα νησιά του Β. Αιγαίου, τις 

Κυκλάδες και τον Πειραιά στις 6 Μαρτίου 2021 έως και τις 15 Ιουνίου 2021, οπότε η σύνδεση θα καταλήγει στην Καβάλα και όχι στη Θεσσαλονίκη και 
έναρξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τις Σποράδες από 1 Ιουνίου 2021 έως 15 Σεπτεμβρίου)

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 3,4

• Ναυτικός Τουρισμός (0,425 / 1,0 | yachting 0,125 / 1,0, κρουαζιέρα: 0,3 / 0,5): Μαρίνα Θεσσαλονίκης με υφιστάμενο σχεδιασμό για ανάπλαση και κομβική 
θέση του Λιμανιού Θεσσαλονίκης στην καρδιά της πόλης σε κοντινή απόσταση από σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα, υποδομή διεθνούς αεροπορικής 
συνδεσιμότητας, οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και σχεδιασμός του ΟΛΘ για την ανάδειξη της πόλης σε προορισμό 
κρουαζιέρας με την ανάπτυξη περιφερειακού homeporting

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): μακραίωνη ιστορία και πολυπολιτισμική παράδοση της πόλης (Εβραϊκή, Αρμενική, Βαλκανική, Ελληνική), 
πλήθος μουσείων, αρχαιολογικών χώρων / πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής, ρωμαϊκής, οθωμανικής εποχής και Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς UNESCO εντός του αστικού ιστού, καθώς και εγγύτητα με προορισμούς ημερήσιων εκδρομών με πλούσιο πολιτιστικό / ιστορικό ενδιαφέρον 

• City Break (1,0 / 1,0): από τους σημαντικότερους πόλους για την ανάπτυξη του City Break στην Ελλάδα, δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, 
σημαντικός οικονομικός, διαμετακομιστικός και εμπορικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με υποδομές διεθνούς αεροπορικής 
προσβασιμότητας, οδική προσβασιμοτητα και πλούσια αστική κουλτούρα, εμπορική αγορά και σημεία ενδιαφέροντος κ.α. - προβλήματα και αδυναμίες 
βασικών υποδομών (διαχείριση αστικών απορριμμάτων, ελλείψεις σε αστική κινητικότητα και δημόσιες συγκοινωνίες, ανεπαρκείς υποδομές για ΑμεΑ), 
ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α.

• MICE (1,0 / 1,0): ασφαλής προορισμός σε στρατηγική θέση με υψηλού επιπέδου υποδομές MICE για φιλοξενία μικρών και μεσαίων συνεδρίων και 
εκδηλώσεων, συνεχή ανοδική πορεία στα ranking της ICCA για τη φιλοξενία συνεδρίων διεθνών ενώσεων και λειτουργία του Thessaloniki Convention Bureau 
(TCB), τουριστικοί πόροι εντός του αστικού κέντρου και εντός της ΠΕ, οδική και αεροπορική προσβασιμότητα
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Θεσσαλονίκη» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,1

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): σημαντικοί φυσικοί πόροι, τοπία φυσικού κάλους και προστατευόμενες περιοχές σε κοντινή απόσταση από το αστικό κέντρο (π.χ. 
σύμπλεγμα λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, όρος Χορτιάτης), πεζοπορικές διαδρομές στο όρος Χορτιάτης που επιτρέπουν την ανάπτυξη ορισμένων δράσεων και 
δραστηριοτήτων Οικοτουρισμού και εγγύτητα με οικοτουριστικούς πόρους και σημαντικά οικοσυστήματα της Μακεδονίας – ζητήματα περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης και μόλυνσης φυσικών πόρων του προορισμού 

• Sports & Activities (0,6 / 1,0): αθλητικές υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνή αθλητικά γεγονότα, ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις με δυνατότητα 
προσέλκυσης διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος) και εγγύτητα με φυσικούς 
πόρους και υποδομές της Μακεδονίας για την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και Τουρισμού Περιπέτειας 

• Γαστρονομικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση, πολύ καλό επίπεδο γαστρονομίας σε 
εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, γαστρονομικές εκδηλώσεις, επισκέψιμα οινοποιεία, ενώ παράλληλα η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από 
τους πιο ανταγωνιστικούς και δημοφιλείς προορισμούς για το εν λόγω προϊόν σε εθνικό επίπεδο

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 2 αναγνωρισμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, τα λουτρά του Λαγκαδά και της Νέα 
Απολλωνίας, με υποδομές που χρήζουν αναβάθμισης / ανακατασκευής και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία 
ενδιαφέροντος και 
Mνημεία UNESCO

20% 3,4

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

− Ανήκει στις top 10 πόλεις που αξίζει κανείς να επισκεφτεί μέσα στο 2020, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» και το ταξιδιωτικό γραφείο «Petit 
Futé», ενώ συγκαταλέγεται στις πιο ελκυστικές πόλεις του κόσμου (16η θέση) για remote εργαζόμενους για το 2021, σύμφωνα με κατάταξη του Big 7 Travel.

− Σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ABTA), βρίσκεται 2η στη λίστα με τους top προορισμούς (2019), εξαιτίας των value for money 
επιλογών που προσφέρει.

• ~515 σημεία ενδιαφέροντος (μνημεία, αξιοθέατα, μουσεία, φύση και πάρκα κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για 
τον προορισμό «Θεσσαλονίκη»

• Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της ενταγμένα στον κατάλογο της UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1988

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 3,0 • ~1,4 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 2,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~12,2 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~35,4% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,6 / 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 «Θεσσαλονίκη» 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, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Βαλκανικές χώρες 

(εστίαση σε Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία), Ρωσία

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Βαλκανικές χώρες 
(εστίαση σε Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια 
Μακεδονία), Ρωσία

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Ιταλία, Ολλανδία, 
Αυστρία, Πολωνία, Βέλγιο, Γαλλία), Τουρκία, Ισραήλ

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Ιταλία, Ολλανδία, 
Αυστρία, Πολωνία, Βέλγιο, Γαλλία), Τουρκία, Ισραήλ

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

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

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Κύπρος, Βαλκανικές χώρες 
(εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Βόρεια Μακεδονία), Ρωσία

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κύπρος, Βαλκανικές χώρες 
(εστίαση σε Σερβία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Βόρεια Μακεδονία), Ρωσία

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ιταλία, 
Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, 
Βέλγιο, Γαλλία), Τουρκία, 
Ισραήλ

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ιταλία, 
Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, 
Βέλγιο, Γαλλία), Τουρκία, 
Ισραήλ
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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 λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας & 
συνδεσιμότητας

• Υλοποίηση του αναπτυξιακού Master Plan του ΟΛΘ Α.Ε. που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα επέκτασης της προβλήτας 6, νέα κτίρια, εγκαταστάσεις 
και έργα υποδομής, ανάπλαση, διαμόρφωση και αξιοποίηση υπαίθριων χώρων και κατασκευή έργων πρασίνου, ανάπλαση και αξιοποίηση υφιστάμενων 
κτιρίων, κατασκευή μαρίνας ιδιωτικών σκαφών ή τουριστικού καταφυγίου, αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων αποθηκών και υπαίθριων χώρων 
φορτοεκφόρτωσης, ανάπτυξη υδατοδρομίου, προμήθεια εξοπλισμού και γερανών, με στόχο την ενίσχυση της επιβατικής και εμπορικής 
δραστηριότητας του λιμένα, τη βελτίωση παροχή υπηρεσιών σε πλοία, επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα καθώς και την ενίσχυση εμπορικών, 
ψυχαγωγικών, τουριστικών, πολιτιστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων

• Βελτίωση διατροπικών συνδέσεων του Λιμένα  Θεσσαλονίκης (σύνδεση με εθνικό οδικό δίκτυο και σιδηροδρομικό δίκτυο) ενισχύοντας την 
προσβασιμότητα και συνδεσιμότητά τους με τον αστικό ιστό και με προορισμούς στην ενδοχώρα

• Εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Θεσσαλονίκης με έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, εκσυγχρονισμού ή ανάπτυξης νέων κτιρίων 
που σχετίζονται με τη λειτουργία της μαρίνας (κτίρια διοίκησης και γραφεία, πύργος ελέγχου) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα σκάφη (καταστήματα, 
super market, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι υγιεινής, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων), αναβάθμισης της δραστηριότητας απόθεσης / συντήρησης σκαφών, 
καθώς και αναμόρφωσης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας μέσω της δόμησης (μέγιστη επιτρεπόμενη 14.900 τ.μ.) νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
τουρισμού και αναψυχής (όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο κ.α.). Επιπλέον, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη 
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χώρου υψηλής αισθητικής που θα περιλαμβάνει ζώνες πρασίνου και περιπάτου, χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων κ.α. 
ενώ θα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κατοικιών προς μίσθωση.

• Προώθηση συνδεσιμότητας του Λιμένα με τα νησιά Βορείου Αιγαίου (επιδότηση ακτοπλοϊκής γραμμής ή / και ανάπτυξη δρομολογίων υδροπλάνων)
1.1.2. Βελτίωση & ανάπτυξη της σιδηροδρομικής 

συνδεσιμότητας
• Σημειακή ανάταξη κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονικής προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του 

εξηλεκτρισμού της και των νέων ταχύτερων αμαξοστοιχιών («Βέλος») καθώς και ενίσχυση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθ’ όλο το μήκος της, ώστε 
οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνίας και διαδικτύου χωρίς «τυφλά» σημεία

• Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία (ολοκλήρωση έργων ηλεκτροκίνησης 
στο τμήμα Πολύκαστρο-Ειδομένη, αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα-Βόρεια Μακεδονία, αναβάθμιση 
/ ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχωνας)

• Προώθηση της δημιουργίας της Σιδηροδρομικής Εγνατίας (Ανατολικό και Δυτικό κλάδο) με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, συνδέοντας σιδηροδρομικά τον 
γεωγραφικό χώρο από την Ηγουμενίτσα μέχρι το Ορμένιο και τη Βουλγαρία

1.1.3. Βελτίωση & ανάπτυξη οδικού δικτύου και 
συνδεσιμότητας

• Βελτίωση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου (ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθαριότητας, σήμανσης) της Περιφέρειας και εκκίνηση / 
ολοκλήρωση έργων όπως η Επαρχιακή οδός Παλαιοχώρας-Απολλωνίας, η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου (ΕΟ 16), η Ανατολική Εσωτερική 
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος-Flyover)

• Βελτίωση και αναβάθμιση των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας και των υποστηρικτικών υποδομών της (αύξηση του αριθμού των ΣΕΑ, χώροι 
προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης) 

• Βελτίωση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (π.χ. σύνδεση περιφερειακών προορισμών της Περιφέρειας με άλλες ΠΕ όπως π.χ. της 
Χαλκιδικής και της Πιερίας)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.4. Βελτίωση & ανάπτυξη αστικής κινητικότητας • Αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΜΜΜ μέσω της βελτίωσης στάσεων, ολοκλήρωσης της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης νέου συστήματος τηλεματικής, 
της υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

• Επέκταση του δικτύου ΜΜΜ μέσω της αύξησης του στόλου των λεωφορείων που λειτουργούν τόσο από τον ΟΑΣΘ όσο και από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 
(στην υπεραστική ζώνη) και επανασχεδιασμός του δικτύου των στάσεων των αστικών λεωφορείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατικών ροών 
στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα

• Ολοκλήρωση έργων μετρό και σχεδιασμός του αστικού τοπίου γύρω από τους σταθμούς του μετρό (νέοι πεζόδρομοι, νέες χρηστικές κατασκευές)

• Προώθηση του δυτικού προαστιακού, ο οποίος μαζί με το μετρό και τον ΟΑΣΘ θα αποτελούν τη βάση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης

• Δημιουργία πολυτροπικών κόμβων μετακίνησης και ενίσχυση του επιπέδου διασύνδεσης των πυλών εισόδου / εξόδου (λιμένα, αεροδρομίου, 
Σιδηροδρομικού Σταθμού) με μετρό, ΚΤΕΛ ή/και ιδιωτικά λεωφορεία, προσφέροντας απρόσκοπτη (seamless) και απευθείας σύνδεση της Θεσσαλονίκης 
με τους κοντινούς προρισμούς της στα σημεία εισόδου της

• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης
1.1.5. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 

της Θεσσαλονίκης για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητας

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας 
από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με 
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους 
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, κ.α.
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
αναβαθμισμένου Διεθνούς Κρατικού 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 

• Προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους από προορισμούς κοντινών αποστάσεων, καθώς και υπερατλαντικών πτήσεων
• Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, 

ιδιαίτερα με όσες έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους
1.2.2. 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 «Θεσσαλονίκη» 
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

• Συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό & δημιουργία τουριστικών συμμαχιών αξιοποιώντας το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων
• Συνεργασία της Fraport με τοπικές αρχές και τοπικούς φορείς του τουρισμού (π.χ. Ενώσεις Ξενοδόχων) για την προώθηση / προβολή του προορισμού
• Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του προορισμού «Θεσσαλονίκη» προωθώντας την ανάπτυξη μίας ενιαίας 

τουριστικής ταυτότητας του brand «Θεσσαλονίκη», τη δικτύωση με τους κοντινούς της προορισμούς και την προβολή της ποικιλομορφίας και του 
πλήθους επιλογών που προσφέρει

• Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο και καλλιέργεια branding
πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του προορισμού

• 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

• 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 «Θεσσαλονίκη» ως κινηματογραφικού 

προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 
1.2.3. Εμπλουτισμός των κύριων και 

συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού
• Ενίσχυση της διασύνδεσης και των συνεργειών με δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς και σημεία ενδιαφέροντος για μονοήμερες εκδρομές όπως π.χ. οι 

αρχαιολογικοί χώροι της Βεργίνας, της Πέλλας, του Δίου και των Φιλίππων, η Χαλκιδική και ο Όλυμπος, και προορισμούς οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης όπως το Σέιχ Σου, κοντινές λίμνες (Κορωνεία, Βόλβη, Κερκίνη), ποτάμια 
(Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού) και ορεινούς όγκους (Βέρμιο, καταφύγια άγριας ζωής στο Όρος Σούρπα, στη Νιγρίτα Σερρών κ.α.)

• Αξιοποίηση παραλιακού μετώπου Καλαμαριάς και μετατροπή σε έναν υπο-προορισμό που προσφέρει συνδυασμένα τουριστικά προϊόντα, καθώς 
διαθέτει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, πλούσια πολιτισμική παράδοση και εμβληματικά τοπόσημα (π.χ. το Κυβερνείο, το στρατόπεδο Κόδρα, η μαρίνα και 
η παραλία της Αρετσούς), ποικίλες επιλογές για διασκέδαση και φαγητό, που δύνανται να διαμορφώσουν ένα νέο τουριστικό προφίλ στον προορισμό

• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού Τουρισμού με τις υπόλοιπες 
θεματικές μορφές τουρισμού του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων (π.χ. MICE με 
Πολιτιστικό και Γαστρονομικό τουριστικό προϊόν, Αθλητικός και Ναυτικός τουρισμός με Πολιτιστικό και Γαστρονικό τουριστικό προϊόν) και τη 
δημιουργία αυθεντικών εμπειριών

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.4. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μεθοριακών σταθμών της Περιφέρειας

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

• Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass), με εστίαση σε Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, City Break και Γαστρονομικό Τουρισμό

- Πρόσβαση σε πολλαπλά αξιοθέατα ή / και πολιτιστικές περιηγήσεις / ξεναγήσεις και ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο ΜΜΜ για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα

- Ενσωμάτωση παροχών όπως δωρεάν είσοδος ή εκπτώσεις σε αξιοθέατα τύπου City Break (π.χ. θεματικά πάρκα), σε καταστήματα με τουριστικά 
είδη, λιανικής, εστίασης, καφέ, γαστρονομίας κ.α. και σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τουριστικά λεωφορεία ή τουριστικά πρακτορεία για την 
αύξηση της επισκεψιμότητας και της δαπάνης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

- Πώληση σε φυσική μορφή από επιλεγμένα σημεία πώλησης υψηλής επισκεψιμότητας ή ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphones, με
δυνατότητα αναβάθμισης με αγορά εισιτηρίων για πρόσθετα αξιοθέατα και μουσεία/ εμπειρίες (π.χ. ιδιωτικές ξεναγήσεις)

• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού (πέργκολες, 
παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.)

• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις

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

• Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης μετάβασης των επισκεπτών από τις πύλες εισόδου του προορισμού στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάγκης 
χρήσης πρόσθετου τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) για μετάβαση σε κοντινούς στην 
Θεσσαλονίκη τελικούς προορισμούς (-> 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)

1.2.5. 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 
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)

• 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
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό Θεσσαλονίκη 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

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

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

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν 
δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη καθώς και πτήσεων charter ξένων tour operators

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

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

• Ανάπτυξη 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)

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

• Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση και αποδοτικότητα ενεργειών προώθησης και προβολής και 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης

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

• Εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής για την μετατροπή του λιμένα Θεσσαλονίκης σε «Έξυπνο Λιμάνι» (smart port) στοχεύοντας σε 
ψηφιοποίηση/αυτοματοποίηση συστημάτων, απλοποίηση διαδικασιών, μεγιστοποίηση παραγωγικότητας, παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κ.α.

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του λιμένα και της Μαρίνας 
Θεσσαλονίκης και την απομακρυσμένη διαχείριση υποδομών ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω 
φορητών συσκευών 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.3. Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε έναν «έξυπνο» 
προορισμό

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

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

- Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης 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 της Θεσσαλονίκης

• Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και από 
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2019):

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

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

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

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 αστικού περιβάλλοντος

• Αναπλάσεις δημόσιου χώρου και αναβάθμιση του κέντρου μέσω αστικών αναπλάσεων και ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων και 
προσόψεων κτιρίων, μετατροπής υποβαθμισμένων περιοχών μεταβιομηχανικού χαρακτήρα σε ζώνες αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, ενίσχυσης 
της δημόσιας ασφάλειας και βελτίωσης της καθαριότητας δρόμων και πεζοδρομίων και τοποθέτηση ραμπών όπου απαιτείται (π.χ. ανάπλαση ΔΕΘ, 
ανάπλαση άξονα Αριστοτέλους, αναπλάσεις βασικών πλατειών, επέκταση παλιάς παραλίας με deck, νέοι «Στάβλοι Παπάφη», νέο γήπεδο Τούμπας με 
ανάπλαση περιβάλλοντος αστικού χώρου κ.α.)

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

• Προώθησης υλοποίησης Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δυτικό και Ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης
• Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι μετρητές) που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση 

διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων
• Ενίσχυση/ αποκατάσταση του αστικού φωτισμού σε περιοχές του κέντρου με έλλειψη φωτισμού
• Καθαρισμός, συντήρηση και επέκταση του αστικού πρασίνου, των πεζοδρομήσεων και των ζωνών άθλησης και ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης
• Αναβάθμιση των πράσινων χώρων της πόλης & κατασκευή πράσινων υποδομών 
• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις
• Απομάκρυνση εμποδίων από πεζοδρόμια και πεζόδρομους που δυσχεραίνουν την αστική κινητικότητα και προσβασιμότητα
• Βελτίωση αποδοτικότητας και μείωση κόστους μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων στην πόλη
• Κινητροδότηση σε ιδιώτες για πράσινες στέγες σε κτίρια του κέντρου, προώθηση μη-μηχανοκίνητης μετακίνησης & ανάπτυξη κουλτούρας κυκλικής 

οικονομίας στους κατοίκους της πόλης
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επέκταση επενδύσεων σε οπτικές ίνες

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της πόλης
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους της πόλης

1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών • Προώθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και στους 
Δήμους του παράκτιου μετώπου

• Δημιουργία υποδομών για την ιδιωτική ηλεκτροκίνηση
• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
• Aντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα
• Επέκταση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων
• Σχέδιο Δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στην πόλη, επέκταση και συντήρηση δικτύου και χάραξη νέων ποδηλατόδρομων 

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

• Αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης
1.4.4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 

ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Προστασία και ανάδειξη μνημείων και κτιρίων που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις 
«στρώσεις» ιστορικότητας του τελευταίου, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών 
εμπειριών

• Aξιοποίηση του βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε θύλακες πολιτισμού, στο πρότυπο μιας «πολυκεντρικής πόλης»
• Αποκατάσταση των φυσικών παραλίων της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν εξαλειφθεί εξαιτίας των έργων υποδομής που δημιουργήθηκαν κατά μήκος 

του παραλιακού μετώπου κατά τη δεκαετία του ‘60
• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στις εκατέρωθεν ακτές του. 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
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

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

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

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

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

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους 
με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις 

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

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

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (sustainable tourism 
development)

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αντίστοιχου βεληνεκούς 

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

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

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

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

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

• Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών 
για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων

• Ολοκλήρωση της σύνδεσής του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που θα μετατρέψει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μεταφορικό κόμβο 
διεθνούς εμβέλειας ενισχύοντας τις επιλογές των επισκεπτών κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής

• Υλοποίηση του αναπτυξιακού Master Plan του ΟΛΘ Α.Ε. που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία cruise terminal
• Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση του επιβατικού σταθμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης και την βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών
• Δημιουργία παράκτιων παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη εμπορικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις 

προβλήτες 1 έως 3 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και στην σχετική λιμενική ζώνη (π.χ. προβλήτες) και θα αναβαθμίσουν την αισθητική αξία του 
παραλιακού μετώπου της πόλης

• Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
• Βελτίωση στην προσφορά υπηρεσιών από τρίτους εντός λιμένα κρουαζιέρας, μεταφορικές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, συνδεσιμότητα με 

σημεία ενδιαφέροντος και με πύλες εισόδου

2.1.2. Αστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου 
μεταφορικών κόμβων της πολής

• Αναβάθμιση του αστικού τοπίου που περιβάλλει το λιμένα Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Αναβάθμιση, εμπλουτισμός, ποιοτική 
βελτίωση, προβολή και προώθηση της 
πρότασης αξίας και των υπηρεσιών για τους 
επιβάτες της κρουαζιέρας 

• Εστιασμένη προβολή και προώθηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως homeport κρουαζιέρας σε επιλεγμένες εταιρείες κρουαζιέρας και tour operators που 
εστιάζουν στις εδραιωμένες / υφιστάμενες αγορές εισερχόμενου τουρισμού στη Θεσσαλονίκη

• Συνεργασία Λιμένα και εταιρειών κρουαζιέρας για την ικανοποίηση των αμοιβαίων προσδοκιών και απαιτήσεων ως προς τις παρεχόμενες λιμενικές 
υπηρεσίες και τη χρήση τους, την παροχή κινήτρων στις τελευταίες για τη χρήση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως λιμένα αφετηρίας (homeport)

• Ενίσχυση των συνεργασιών και των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών κρουαζιέρας, των tour operators, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και λοιπών τοπικών φορέων για τη σύνδεση και την καλύτερη οργάνωση των υποδομών και των σημείων ενδιαφέροντος που θα 
απορροφήσουν τις ροές της κρουαζιέρας (μουσεία, αγορές κ.α.)

• Δημιουργία νέων πακέτων δρομολογίων και ενοποίηση υπαρχόντων τοπικών ή περιφερειακών δρομολογίων σε συνεργασία με τα πλησιέστερα λιμάνια 
και προορισμούς (π.χ. το λιμάνι του Βόλου που υποδέχεται επιβάτες με προορισμούς τα Μετέωρα ή το Πήλιο, το λιμάνι της Καβάλας, τα νησιά των 
Βορείων Σποράδων και τη Σκιάθο) 

• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για κρουαζιέρες (π.χ. Seatrade) για βελτιστοποίηση του πλήθους και της χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων που 
επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη, καθώς και την εξασφάλιση επιτυχούς πραγματοποίησης δραστηριοτήτων στην ξηρά (π.χ. εκδρομές) σε σχέση με την 
κρουαζιέρα

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Ναυτικού
Τουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και 
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα σημαντικότερα αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. ωράριο λειτουργίας, πρόσβαση από το λιμάνι), καθώς και 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κλιματολογικές / καιρικές συνθήκες και τις αστικές συγκοινωνίες

• Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία του λιμένα στην διαχείριση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων  σύμφωνα με συγκεκριμένες 
αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού θέσεων ελλιμενισμού και με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας

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

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στο λιμάνι και τη 
Μαρίνα της Θεσσαλονίκης 

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη) το οποίο 
σχετίζεται με τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που θα προκύψουν από την ανάπτυξη μαρίνας ιδιωτικών 
σκαφών ή τουριστικού καταφυγίου στο Λιμένα Θεσσαλονίκης και την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς 

• Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emmission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους 
για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα)

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη της αύξησης των θέσεων 
ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου)

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων
• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις 

αρχές αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας
• Προώθηση συμμετοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό 
Τουρισμό

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον Ναυτικό Τουρισμό, τις απαιτήσεις όσον αφορά τον 
τουρισμό κρουαζιέρας και τις απαιτούμενες συνέργειες για την απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος

2.5.2. Παροχή κινήτρων στην επιχείρηση 
εκμετάλλευσης και διαχείρισης της Μαρίνας 
Θεσσαλονίκης

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

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

2.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον ναυτικό τουρισμό, ιδίως σε επαγγελματίες της κρουαζιέρας, 
των σκαφών αναψυχής και σε μαρίνες ως προς τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου, τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προαστασίας / αειφορίας 

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου

Ναυτικός Τουρισμός
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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 Θεσσαλονίκης
• Υλοποίηση των εργασιών κατασκευής / ανέγερσης του σταθμού του μετρό στη Βενιζέλου και ανάπτυξη αρχαιολογικής πλάζας για τη διασύνδεση του 

σταθμού με τα βυζαντινά ευρήματα και τα πολιτιστικά στοιχεία της Εγνατίας οδού και τη δημιουργία ενός νέου τοποσήμου και σημείου ενδιαφέροντος 
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων 
• 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)

3.1.2. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και 
μνημείων

• Ολοκλήρωση των απαραίτητων δράσεων για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τους πολεοδομικούς όρους και τους όρους δόμησης και 
την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων (~€22 εκατ.) από τους σχετικούς φορείς (γερμανικό κράτος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εβραϊκές κοινότητες 
κ.α.) για την έναρξη και την αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Δυτική Θεσσαλονίκη στην περιοχή του παλιού 
σιδηροδρομικού σταθμού που παραχωρήθηκε από την ΓΑΙΟΣΕ

• 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)

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. καταστήματα δώρων και εστίασης / σίτισης 

υψηλού επιπέδου)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Διασύνδεση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης ΠΕ που συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη μέσω ολοκληρωμένων θεματικών διαδρομών υψηλού επιπέδου (π.χ. αξιοθέατα της πόλης, 
αρχαία Μακεδονία / Μέγας Αλέξανδρος, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, εβραϊκό παρελθόν, σύγχρονη τέχνη και πολιτισμός κ.α.)

• Προώθηση και ενίσχυση συμπράξεων μεταξύ των δρώντων των τομέων τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών για την διασύνδεση και 
προβολή του τουριστικού προϊόντος

• Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό storytelling, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων και επιχειρήσεων

3.2.2. Ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών και υψηλού 
επιπέδου δραστηριοτήτων πολιτιστικού 
περιεχομένου

• Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών 
απαιτητικών τουριστών (π.χ. συμμετοχή σε ανασκαφές και αρχαιολογικές δραστηριότητες αποκατάστασης μνημείων)

• Σύνδεση πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου) 
που αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης και τον ρόλο της στην ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής

3.2.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης 
εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μουσεία

• Επανασχεδιασμός των εκθέσεων των μουσείων γύρω από συγκεκριμένους θεματικούς άξονες και θέματα storytelling (π.χ. καθημερινή ζωή) και χρήση 
εργαλείων και σύγχρονων μέσων παρουσίασης που επιτρέπουν στον επισκέπτη να αλληλοεπιδράσει με τα εκθέματα (π.χ. μακέτες / αναπαραστάσεις 
οικισμών / μνημείων, αντίγραφα εκθεμάτων) και να αυξήσει την κατανόησή του (π.χ. ηχητικοί οδηγοί σε πολλαπλές γλώσσες, ενσωμάτωση 
οπτικοακουστικού υλικού)

3.2.4. Προώθηση εξωστρέφειας και διεθνών 
συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού

• Ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και δίκτυα μουσείων για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μουσείων της πόλης
• Ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή μουσεία σχετικά με τον δανεισμό εκθεμάτων και τη συνδιοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
• Προβολή και προώθηση περιοδικών θεματικών εκθέσεων

3.2.5. Προσέλκυση κινηματογραφικών και 
τηλεοπτικών παραγωγών

• Προώθηση της Θεσσαλονίκης ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), τοπικές αρχές και φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων παραγωγών
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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

3.4.2. Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
κτιριακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης και 
διασύνδεσή τους με τα μνημεία και τους 
πολιτιστικούς χώρους της πόλης

• Αξιοποίηση μεταβιομηχανικού χαρακτήρα σημαντικού κτιριακού αποθέματος και συναφών χώρων της Θεσσαλονίκης –ιδίως σε μη τουριστικά
ανεπτυγμένες συνοικίες- και ανακαίνιση, επανάχρηση και μετατροπή τους σε πολυχώρους πολιτισμού (π.χ. Εργοστάσιο Φιξ, Παλιά Λαχαναγορά κ.α.)

• Αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης
• Ανακαίνιση κτιρίων με σημαντική αρχιτεκτονική ιστορία, ενιαία σηματοδότηση τους και ένταξη τους σε Θεματικές/Πολιτιστικές Διαδρομές της πόλης 

ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες
• Δυνατότητα πρόσβασης σε εμβληματικά μνημεία και πολιτιστικούς χώρους της πόλης

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, Marketing Greece, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την 
επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του τουριστικού προϊόντος 

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 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. Ανάπλαση σημαντικών έργων υποδομής και 
αστικής ανάπλασης της πόλης

• Αναβάθμιση και βελτίωση του ξενοδοχειακού αποθέματος της πόλης
• Ολοκλήρωση σημαντικών έργων που βρίσκονται στη φάση της κατασκευής ή του σχεδιασμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης που αναμένεται να

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της ως προορισμού City Break. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ,  Μουσείο Ολοκαυτώματος,  
ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους, ανάπλαση Λεωφόρου Νίκης, ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου, ενοποίηση και αξιοποίηση του παραθαλάσσιου 
αστικού μετώπου της πόλης (από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο βελτιώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι που παραμένει αναξιοποίητη και αφορά το 
καραμπουρνάκι, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη, την Πυλαία και τη Μίκρα), Κέντρα καινοτομίας 

4.1.2. Βελτίωση αστικής κινητικότητας • Επέκταση του δικτύου ΜΜΜ  και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους 
• Ολοκλήρωση έργων μετρό και αναμόρφωση του περιβάλλοντος αστικού τους χώρου (νέοι πεζόδρομοι, νέες χρηστικές κατασκευές)
• Δημιουργία πολυτροπικών κόμβων μετακίνησης και ενίσχυση του επιπέδου διασύνδεσης των πυλών εισόδου / εξόδου (λιμένα, αεροδρομίου, 

Σιδηροδρομικού Σταθμού) με ΚΤΕΛ και μετρό
• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του City Break • Ανάπτυξη συγκεκριμένης ταυτότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης ως City Break προορισμού και προώθησή της σε συνεργασία με tour operators, 
τοπικούς φορείς και ενώσεις (π.χ. Ένωση Ξενοδόχων), την Fraport Greece και τον Αερολιμένα «Μακεδονία» με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών 
εταιρειών χαμηλού κόστους και την ανάπτυξη νέων συνδέσεων

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

• Συνεργασία με tour operators και OTAs για τη δημιουργία οικονομικών πακέτων στις off-peak περιόδους, καθώς και πακέτων City Break που θα 
συνδυάζουν την Θεσσαλονίκη με την Χαλκιδική

• Δημιουργία και ανάδειξη θεσμοθετημένων ετήσιων εκδηλώσεων που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης των επισκεπτών 
• Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη
• Ανάπτυξη και προώθηση βιωματικών εμπειριών που συνδέουν τον επισκέπτη με την πόλη, συνδυάζοντας συμπληρωματικά είδη τουρισμού

(Γαστρονομικό, Πολιτιστικό, Sports & Activities κ.α.) 
• Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας (city pass) πόλης ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 

72h) με την οποία εξασφαλίζεται δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, ειδικές 
εκπτώσεις και ενώ θα παρέχει την δυνατότητα στον επισκέπτη αν συνδυάσει τις δραστηριότητες City Break με εμπειρίες Πολιτιστικού & Θρησκευτικού, 
Γαστρονομικού Τουρισμού, Τουρισμού Ευεξίας ακόμη και με υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, περιπέτειας και ήπιας άθλησης 

4.2.2. Ανάπτυξη και διασύνδεση θεματικών 
διαδρομών / περίπατων

• Αξιοποίηση πολιτιστικών, θρησκευτικών, ιστορικών διαδρομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προϊόντος του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού

• Ανάπτυξη «θεματικών διαδρομών» και περιηγήσεων, με ενσωμάτωση και προώθηση ξεχωριστών χαρακτηριστικών και προσφορών (κλίμα, πολιτισμός, 
νυχτερινή ζωή, θάλασσα, γαστρονομία κτλ.) ανάλογα με την εποχή

4.2.3. Οριζόντια δικτύωση με προορισμούς  
πολιτιστικού και οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος με σκοπό το συνδυασμό των 
προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων 

• Διοργάνωση επισκέψεων από το κέντρο της πόλης στη Βεργίνα και την Πέλλα, το Άγιο Όρος, το Δίον, τον Όλυμπο, την Αμφίπολη, την ‘Έδεσσα, την 
Καβάλα, τον Άγιο Αθανάσιο, το Άλσος του Αριστοτέλη στα Στάγειρα, ή και αντίστροφα

• Διοργάνωση επισκέψεων σε προορισμούς οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης όπως το Σέιχ 
Σου, κοντινές λίμνες (Κορώνεια, Βόλβη, Κερκίνη), ποτάμια (Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού) και ορεινούς όγκους (Βέρμιο, καταφύγια άγριας ζωής στο Όρος 
Σούρπα, Νιγρίτας Σερρών κ.α.)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break 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 τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, 
παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων 
και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

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

• Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wi-Fi στον αστικό ιστό 
• Χρήση ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 72h) με την οποία 

εξασφαλίζεται είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, ειδικές εκπτώσεις και δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

4.4.1. Ανάπλαση υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού

• Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των κοιτίδων περιβαλλοντικών πόρων που βρίσκονται μέσα σε αυτό (π.χ. 
ρέματα, περιφερειακή Τάφρος Θεσσαλονίκης, ζώνες πρασίνου) ως διαδρομών περιβάλλοντος, ζωής και αναψυχής

• Ανάπλαση της περιοχής ανατολικά της οδού Βούλγαρη και του πάρκου της Νέας Ελβετίας, αναδεικνύοντας μία έκταση τριών στρεμμάτων σε πνεύμονα 
πρασίνου με κυρίαρχα στοιχεία το πράσινο, ένα υδάτινο κανάλι αλλά κι έναν υπαίθριο χώρο άθλησης

• Έργα αναβάθμισης και δημιουργίας αξόνων πρασίνου στον αστικό ιστό και συνύπαρξης της σύγχρονης πόλης με τους ιστορικούς χώρους

4.4.2. Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
κτιριακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης και 
διασύνδεσή τους με τα μνημεία και τους 
πολιτιστικούς χώρους της πόλης

• Αξιοποίηση του σημαντικού μεταβιομηχανικού χαρακτήρα κτιριακού αποθέματος και συναφών χώρων της Θεσσαλονίκης –ιδίως σε μη τουριστικά 
ανεπτυγμένες συνοικίες- και ανακαίνιση, επανάχρηση και μετατροπή τους σε πολυχώρους πολιτισμού (π.χ. Εργοστάσιο Φιξ, Παλιά Λαχαναγορά κ.α.)

• Αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης
• Ανακαίνιση κτιρίων με σημαντική αρχιτεκτονική ιστορία, ενιαία σηματοδότηση τους και ένταξη τους σε Θεματικές / Πολιτιστικές Διαδρομές της πόλης 

ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες
• Δυνατότητα πρόσβασης σε εμβληματικά μνημεία και πολιτιστικούς χώρους της πόλης

4.4.3. Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας • Δημιουργία υποδομών για την ιδιωτική ηλεκτροκίνηση
• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
• Aντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα
• Επέκταση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων
• Επέκταση και συντήρηση δικτύου ποδηλατόδρομων και χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων
• Αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

4.4.4. Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης • Προώθηση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απόκτησή αυτών
• Κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων τουριστικών υποδομών και προϊόντων, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

4.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών των κλάδων που σχετίζονται 
άμεσα με το προϊόν

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των σχετιζόμενων κλάδων (φιλοξενία, εστίαση, εμπόριο, υποδομές 

αναψυχής και πολιτισμού κ.α.)
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MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Αναβάθμιση των χώρων και των υποδομών για 
τη φιλοξενία συνεδρίων και εκθέσεων 

• Ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία ανανεωμένου εκθεσιακού κέντρου, parking 1.500 
θέσεων, κατασκευή ξενοδοχείου και δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Ενδυνάμωση του δυναμικού του συνεδριακού γραφείου Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau) για τη δυναμική προβολή & προώθηση της 
Θεσσαλονίκης ως MICE προορισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, έκδοση εξειδικευμένων οδηγών), κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε 
να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις / οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν 
συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό (π.χ. υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου συνεδριακού χώρου, διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων / 
επιθεωρήσεων, συντονισμό διαμονής, παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό στους συνέδρους, πολυκαναλική προώθηση της εκδήλωσης 
και οργάνωση επιτροπών υποδοχής για τους συνέδρους)

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

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

5.2.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
προορισμού στο MICE

• Σύνδεση της συγκεκριμένης ταυτότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα αναπτυχθεί / προσδιοριστεί / καλλιεργηθεί στο πλαίσιο προώθησής της ως 
City Break προορισμού, με το προϊόν MICE αυξάνοντας την ελκυστικότητά της πόλης και ως MICE προορισμού 

• Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα συνδυάζουν εμπειρίες πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, γαστρονομίας και παροχή σχετικών πληροφοριών τόσο 
σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών διάχυσης της πληροφορίας

• Ανάπτυξη DMO που θα αναλάβει ως ξεχωριστό προϊόν το MICE με εκτελεστικό βραχίονα το γραφείο συνεδρίων της Θεσσαλονίκης 
• Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο 

(δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)
• Ανάπτυξη και προβολή ξεχωριστής ταυτότητας του συνεδριακού τουρισμού στο εξωτερικό και εκπροσώπηση σε διεθνείς εκθέσεις με ξεχωριστό 

περίπτερο για τα Συνεδριακά Γραφεία
• Υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων από το Υπουργείο Τουρισμό προς τους PCOs
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MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &  
μετασχηματισμός

5.3.1. Προώθηση ψηφιακής παρουσίας συνεδριακού 
γραφείου Θεσσαλονίκης

• Διασύνδεση της ιστοσελίδας του συνεδριακού γραφείου με την διαδικτυακή τουριστική πύλη του προορισμού
• Δημιουργία εξειδικευμένου multimedia υλικού για την προβολή & προώθηση της Θεσσαλονίκης ως προορισμού MICE

5.3.2. Χρήση ψηφιακών μέσων και σύγχρονης 
τεχνολογίας  στις συνεδριακές και εκθεσιακές 
υποδομές 

• Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα συμμετέχει το κοινό με live polls που θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο 
• Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων
• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους
• Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού
• Αξιοποίηση cloud τεχνολογιών με στόχο την εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός συνεδρίου

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων 
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών 
υποδομών

• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας, αειφορικής διαχείρισης και λειτουργίας συνεδριακών υποδομών και επιχειρήσεων του κλάδου και υποστήριξη 
τους για την απόκτηση αυτών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Διασύνδεση του συνεδριακού γραφείου με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO ώστε να εξελιχθεί σε κόμβο
πληροφόρησης και εκπαίδευσης, διασύνδεσης, δικτύωσης και συντονισμού των τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου για τη δημιουργία ενός κοινού 
brand για τον προορισμό, την ενθάρρυνση των εμπορικών συνεργασιών, την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και 
την προσέλκυση στρατηγικών συνεδρίων και εκδηλώσεων

• Αύξηση των επιχειρήσεων-μελών του συνεδριακού γραφείου Θεσσαλονίκης
• Εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος
• Προώθηση B2B πωλήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας με στήριξη συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό
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Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού 
Περιπέτειας

• Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών στο Δάσος του Σέιχ Σου και εφαρμογή κοινού συστήματος 
σήμανσης

6.1.2. Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών χώρων (π.χ. Καυτανζόγλειο στάδιο, Γήπεδο ΠΑΟΚ στην Τούμπα) με σκοπό την προσέλκυση 
διεθνών αθλητικών αγώνων

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εκδηλώσεων και θέσπιση νέων (π.χ. ποδηλατικός γύρος Θεσσαλονίκης) 
• Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων και αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και 

επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και την παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες

• Ενίσχυση και σύνδεση του story telling με events Sports & Activities και Τουρισμούς Περιπέτειας
• Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου για προσέλκυση διεθνών events και αθλητικών δραστηριοτήτων διεθνούς απήχησης, όπως αεροπορικά 

ακροβατικά σμήνη (π.χ. Red Arrows), αγώνες δρόμου, ναυταθλητικοί αγώνες, αγώνες ταχυπλόων, αεροπορικοί αγώνες (Air Race), αγώνες Beach Volley 
και Beach Soccer, ποδηλατικοί αγώνες κ.α.

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού
• Προώθηση της πόλης ως καλοκαιρινής βάσης αθλητών που ψάχνουν προορισμούς στη Ν. Ευρώπη για τις προπονήσεις τους
• Εξασφάλιση χρηματοδότησης και συνεργασίας ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας
• Συγκρότηση μόνιμης και διαρκούς επιτροπής διεκδίκησης και διοργάνωσης αγώνων

6.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

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

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

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

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. 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
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Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Δημιουργία ολοκληρωμένων και άρτια οργανωμένων food halls
• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά οινοποιεία, ελαιοτριβεία και κέντρα μελισσοκομικής)
• Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

7.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού
τουρισμού

• Προβολή και προώθηση του πολύ καλού γαστρονομικού επιπέδου που διαθέτουν τα μεσαίας κατηγορίας εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη
• Διασύνδεση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων γαστρονομικών εμπειριών
• Ανάδειξη / περαιτέρω προώθηση της πολυπολιτισμικής γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης
• Ενδυνάμωση των υφιστάμενων γαστρονομικών φεστιβάλ και διαμόρφωση ολοκληρωμένου χρονολογίου εκδηλώσεων
• Προώθηση διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας βάσει εθνικότητας κουζίνας, παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, βραβευμένων

εστιατορίων, τύπου κουζίνας (street food, ζεστή, κρύα, κρεατικά, ψαρικά, μαγειρευτά, fusion κ.α.)
• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των 

τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν την εξειδίκευση που κατέχει ο προορισμός στην σύγχρονη τοπική και διεθνή κουζίνα
• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας σε 

συνδυασμό με επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)
7.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 

εμπειρίας στον προορισμό
• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής,

γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς
• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές 

ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.) συνδυασμένα και με γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές
• Διοργάνωση και προβολή γαστρονομικών φεστιβάλ και ένταξή τους στο ημερολογιακό χρονολόγιο εκδηλώσεων
• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία
• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά 
• Διαγωνισμοί και επιδείξεις μαγειρικής

7.2.3. Περαιτέρω προώθηση σήματος πιστοποίησης 
για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων

• Οργανωμένη και ορθή υλοποίηση πιστοποίησης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν / προμηθεύουν τοπικά προϊόντα 
• Ανάδειξη του σήματος της «Μακεδονικής Κουζίνας» και προώθησή του στις επιχειρήσεις εστίασης

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

• Ψηφιοποίηση καταλόγων εστιατορίων με στόχο την παροχή μίας εύκολης, διαδραστικής και ανέπαφης (contactless) εμπειρίας στους πελάτες
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης «Μακεδονική Κουζίνα» για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων 
• Υιοθέτηση φιλικά περιβαλλοντικών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, 

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας με τη δημιουργία καινοτόμων συνεργειών μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων και 
τοπικών επιχειρήσεων / παραγωγών:
− Μέσω των συνεργειών θα προωθείται η ξεχωριστή τοπική ταυτότητα του τόπου (identity), η κουλτούρα του και ο σεβασμός προς το προϊόν
− Οι συνέργειες θα πρέπει να βασίζονται στην διαφάνεια και να έχουν σαν κριτήριο την καλύτερη ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία 

μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας για τον επισκέπτη

7.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολή 
επιχειρήσεων

• Επέκταση της χρήσης του σήματος πιστοποίησης «Μακεδονική Κουζίνα» για κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού 
(π.χ. εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής όπως μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της 
ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων

• Πρόγραμμα προβολής πιστοποιημένων επιχειρήσεων
• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους

7.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

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

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

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού
• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση 

βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού
• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 

και διεθνούς κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

Γαστρονομικός Τουρισμός
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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 «Θεσσαλονίκη», 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

1.2.2.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού, όπως: Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής
τουριστικής προβολής του προορισμού «Θεσσαλονίκη» προωθώντας την ανάπτυξη μίας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας του brand 
«Θεσσαλονίκη», τη δικτύωση με τους κοντινούς της προορισμούς και την προβολή της ποικιλομορφίας και του πλήθους επιλογών που 
προσφέρει και Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό 
προορισμό «Θεσσαλονίκη» 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), Συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό & δημιουργία 
τουριστικών συμμαχιών αξιοποιώντας το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων, Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του
ταξιδιωτικού κλάδου προβάλλοντας αναξιοποίητα τουριστικά προϊόντα του προορισμού, Δυναμική αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας 
για την προώθηση του προορισμού «Θεσσαλονίκη» ως κινηματογραφικού προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

Βραχυπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπως: Ολοκλήρωση της σύνδεσής του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο που θα μετατρέψει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας ενισχύοντας τις επιλογές των επισκεπτών 
κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής, Αναβάθμιση του αστικού τοπίου που περιβάλλει το λιμένα Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας

Μεσοπρόθεσμος

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναπλάσεις δημόσιου χώρου και αναβάθμιση του κέντρου μέσω αστικών αναπλάσεων (π.χ. ανάπλαση ΔΕΘ, ανάπλαση άξονα Αριστοτέλους,
αναπλάσεις βασικών πλατειών, επέκταση παλιάς παραλίας με deck, νέοι «Στάβλοι Παπάφη», νέο γήπεδο Τούμπας με ανάπλαση περιβάλλοντος 
αστικού χώρου κ.α.) και ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων και προσόψεων κτιρίων, μετατροπής υποβαθμισμένων περιοχών 
μεταβιομηχανικού χαρακτήρα σε ζώνες αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας και βελτίωσης της 
καθαριότητας δρόμων και πεζοδρομίων, ενίσχυσης / αποκατάστασης του αστικού φωτισμού σε περιοχές του κέντρου με έλλειψη φωτισμού και  
ανάπτυξης δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της πόλης, ενίσχυσης της οδικής
ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις και βελτίωση των συνθηκών 
πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση 
για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για 
ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα, κ.α. 

Μεσοπρόθεσμος

4
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

5.2.2. Ανάπτυξη DMO που θα αναλάβει ως ξεχωριστό προϊόν το MICE με εκτελεστικό βραχίονα το γραφείο συνεδρίων της Θεσσαλονίκης Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (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

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών 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, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, 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), 
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

Μεσοπρόθεσμος

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Ολοκλήρωση σημαντικών έργων που βρίσκονται στη φάση της κατασκευής ή του σχεδιασμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης που αναμένεται να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της ως προορισμού City Break. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ,  Μουσείο 
Ολοκαυτώματος,  ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους, ανάπλαση Λεωφόρου Νίκης, ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου, ενοποίηση και αξιοποίηση 
του παραθαλάσσιου αστικού μετώπου της πόλης (από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο βελτιώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι που παραμένει
αναξιοποίητη και αφορά το καραμπουρνάκι, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη, την Πυλαία και τη Μίκρα), Κέντρα καινοτομίας 

Μακροπρόθεσμος

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1

Δράσεις αστικής αναβάθμισης, όπως: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των κοιτίδων 
περιβαλλοντικών πόρων που βρίσκονται μέσα σε αυτό (π.χ. ρέματα, περιφερειακή Τάφρος Θεσσαλονίκης, ζώνες πρασίνου) ως διαδρομών 
περιβάλλοντος, ζωής και αναψυχής, Ανάπλαση της περιοχής ανατολικά της οδού Βούλγαρη και του πάρκου της Νέας Ελβετίας, αναδεικνύοντας 
μία έκταση τριών στρεμμάτων σε πνεύμονα πρασίνου με κυρίαρχα στοιχεία το πράσινο, ένα υδάτινο κανάλι αλλά κι έναν υπαίθριο χώρο 
άθλησης, Έργα αναβάθμισης και δημιουργίας αξόνων πρασίνου στον αστικό ιστό και συνύπαρξης της σύγχρονης πόλης με τους ιστορικούς
χώρους

Μακροπρόθεσμος

8 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία ανανεωμένου εκθεσιακού κέντρου, parking 1.500 

θέσεων, κατασκευή ξενοδοχείου και δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου Μακροπρόθεσμος

9
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.4.

Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μεθοριακών σταθμών της 
Περιφέρειας, Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της 
Περιφέρειας, Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του 
προορισμού (πέργκολες, παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.), Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε 
πραγματικό χρόνο και προβλέψεις

Μεσοπρόθεσμος

10
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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (2) 

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

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

11
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.2.

Δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης στην πόλη του κτιριακού αποθέματος του προορισμού, όπως: Αποκατάσταση, επανένταξη και 
αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης, Ανακαίνιση κτιρίων με σημαντική αρχιτεκτονική 
ιστορία, ενιαία σηματοδότηση τους και ένταξη τους σε Θεματικές/Πολιτιστικές Διαδρομές της πόλης ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους 
επισκέπτες, Δυνατότητα/αποκατάσταση πρόσβασης σε εμβληματικά μνημεία και πολιτιστικούς χώρους της πόλης, Αξιοποίηση 
μεταβιομηχανικού χαρακτήρα σημαντικού κτιριακού αποθέματος και συναφών χώρων της Θεσσαλονίκης –ιδίως σε μη τουριστικά ανεπτυγμένες 
συνοικίες- και ανακαίνιση, επανάχρηση και μετατροπή τους σε πολυχώρους πολιτισμού (π.χ. Εργοστάσιο Φιξ, Παλιά Λαχαναγορά κ.α.)

Μακροπρόθεσμος

12
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.4.1.

Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και
αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεων όπως η Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας 
και τις βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 

Βραχυπρόθεσμος

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1. Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών στο Δάσος του Σέιχ Σου και εφαρμογή κοινού συστήματος 

σήμανσης Μεσοπρόθεσμος

15 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) Βραχυπρόθεσμος

16 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

Δράσεις ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας, όπως: Ολοκλήρωση έργων μετρό και σχεδιασμός του αστικού τοπίου γύρω από τους σταθμούς 
του μετρό (νέοι πεζόδρομοι, νέες χρηστικές κατασκευές), Προώθηση του δυτικού προαστιακού, ο οποίος μαζί με το μετρό και τον ΟΑΣΘ θα 
αποτελούν τη βάση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης, Δημιουργία πολυτροπικών κόμβων μετακίνησης και ενίσχυση του επιπέδου 
διασύνδεσης των πυλών εισόδου / εξόδου (λιμένα, αεροδρομίου, Σιδηροδρομικού Σταθμού) με μετρό, ΚΤΕΛ ή/και ιδιωτικά λεωφορεία,
προσφέροντας απρόσκοπτη (seamless) και απευθείας σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τους κοντινούς προορισμούς της στα σημεία εισόδου της, 
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (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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17
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού, όπως: Προστασία και ανάδειξη 
μνημείων και κτιρίων που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας 
του τελευταίου, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών, Αξιοποίηση του 
βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε θύλακες πολιτισμού, στο πρότυπο μιας «πολυκεντρικής πόλης», Αποκατάσταση των 
φυσικών παραλίων της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν εξαλειφθεί εξαιτίας των έργων υποδομής που δημιουργήθηκαν κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου κατά τη δεκαετία του '60

Μεσοπρόθεσμος

18 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό Θεσσαλονίκη 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

19 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού τουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης 
ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία 
θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα σημαντικότερα αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. ωράριο λειτουργίας, πρόσβαση από το λιμάνι), καθώς και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
σχετικά με τις κλιματολογικές / καιρικές συνθήκες και τις αστικές συγκοινωνίες

Βραχυπρόθεσμος

20 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του City Break, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής 
πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break 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 τουριστικά προϊόντα, 
εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών 
κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων 
εισιτήριων

Βραχυπρόθεσμος

21

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος 3.2.5.

Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας μουσείων και συναφών πολιτιστικών οργανισμών όπως: Ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και 
δίκτυα μουσείων, ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και προβολής. Ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή μουσεία σχετικά με τον δανεισμό 
εκθεμάτων και τη συνδιοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και προβολή και προώθηση περιοδικών θεματικών εκθέσεων, 
Προώθηση της Θεσσαλονίκης ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς (π.χ. Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), τοπικές αρχές και φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για προσέλκυση 
ξένων παραγωγών

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (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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22 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης οδικής συνδεσιμότητας του προορισμού, όπως: Βελτίωση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου (ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθαριότητας, σήμανσης) της Περιφέρειας 
και εκκίνηση / ολοκλήρωση έργων όπως η Επαρχιακή οδός Παλαιοχώρας-Απολλωνίας, η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου (ΕΟ 16), η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Υπερυψωμένη 
Ταχεία Λεωφόρος-Flyover), Βελτίωση και αναβάθμιση των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας και των υποστηρικτικών υποδομών της (αύξηση του αριθμού των ΣΕΑ, χώροι προσωρινής στάθμευσης και 
ξεκούρασης), Βελτίωση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (π.χ. σύνδεση περιφερειακών προορισμών της Περιφέρειας με άλλες ΠΕ όπως π.χ. της Χαλκιδικής και της Πιερίας)

23
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

24 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.2.2. Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο (δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, 

αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

25 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 7.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Γαστρονομικού Τουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε 
πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση 
σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

26 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Προώθηση δράσεων ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως: Προώθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές και στους Δήμους του παράκτιου μετώπου, Σχέδιο Δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στην πόλη, επέκταση και συντήρηση δικτύου και χάραξη νέων 
ποδηλατόδρομων Προώθηση μετατροπής στου στόλου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Δήμων του παράκτιου μετώπου σε ηλεκτροκινούμενο, με εφαρμογή σε υπηρεσιακά οχήματα και στη 
δημοτική συγκοινωνία, η οποία χρήζει επανασχεδιασμού, αξιοποίησης και προβολής σε αρκετούς Δήμους, Αναδιοργάνωση και επανασχεδιασμός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της 
πόλης, Επέκταση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων

27 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Βελτίωση διατροπικών συνδέσεων του Λιμένα  Θεσσαλονίκης (σύνδεση με εθνικό οδικό δίκτυο και σιδηροδρομικό δίκτυο) ενισχύοντας την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητά τους με τον αστικό ιστό 

και με προορισμούς στην ενδοχώρα

28 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της 
Εφαρμογή καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων σε συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείρισης, τεχνολογίας και καινοτομίας, βελτίωση λειτουργίας οδικού δικτύου 
και άλλων βασικών δικτύων και υποδομών, ευρυζωνικότητας και εφαρμογής σε κινητές/φορητές συσκευές κτλ..

29 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 2.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη της Κρουαζιέρας, όπως: Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως 
ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη) το οποίο σχετίζεται με τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που θα προκύψουν από την ανάπτυξη μαρίνας ιδιωτικών σκαφών ή 
τουριστικού καταφυγίου στο Λιμένα Θεσσαλονίκης και την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς, Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emmission Control Area 
– Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα), Σύστημα 
ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου)

30 Προστασία περιβάλλοντος 
&  αειφορία 3.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού, όπως: Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, 
Δημιουργία τακτικού προγράμματος αναστήλωσης, εξωραϊσμού και κατάλληλης συντήρησης των πολιτιστικών πόρων της Θεσσαλονίκης, Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (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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31 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη

32 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και 
δικτύωση μουσείων, Διασύνδεση και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων και πόλων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης ΠΕ που συνενώνουν την 
εμπειρία του ταξιδιώτη μέσω ολοκληρωμένων θεματικών διαδρομών υψηλού επιπέδου (π.χ. αξιοθέατα της πόλης, αρχαία Μακεδονία / Μέγας Αλέξανδρος, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, εβραϊκό 
παρελθόν, σύγχρονη τέχνη και πολιτισμός κ.α.)

33 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1. Δράσεις ενίσχυσης βασικών δικτύων και υποδομών του προορισμού, όπως: Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι μετρητές) που συμβάλλουν 

στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων

34 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού, όπως: Καθαρισμός, συντήρηση και επέκταση του αστικού πρασίνου, των πεζοδρομήσεων και των ζωνών άθλησης και ψυχαγωγίας στο 
κέντρο της πόλης, Αναβάθμιση των πράσινων χώρων της πόλης & κατασκευή πράσινων υποδομών, Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επέκταση επενδύσεων 
σε οπτικές ίνες, Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

35 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 6.3.1.

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 του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

36 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), 
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 

37 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως: Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση των Πράσινων Σημείων, αναδιοργάνωση δικτύου 
κάδων απορριμμάτων ή και υπογειοποίησης τους, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, προώθηση της ανακύκλωσης και εφαρμογή των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας σε αστικά απορρίμματα, Προώθησης υλοποίησης Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δυτικό και Ανατολικό τομέα της Θεσσαλονίκης

38 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού, όπως: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε 
διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας, Digital info points στις πύλες εισόδου 
του προορισμού (αεροδρόμιο, λιμένας, σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ) και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης με αναλυτικές πληροφορίες για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθώς 
και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α., 

39
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 5.2.2. Υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων από το Υπουργείο Τουρισμό προς τους PCOs

40 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3. Δράσεις για την προώθηση των βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορών, όπως: Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο και Αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με 

ηλεκτρικά οχήματα για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (6)

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

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

41
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

42 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, 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, Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους

43
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

44
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

45
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

46 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Δράσεις βελτίωσης σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας του προορισμού, όπως: Σημειακή ανάταξη κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης προκειμένου να αξιοποιούνται 
πλήρως οι δυνατότητες του εξηλεκτρισμού της και των νέων ταχύτερων αμαξοστοιχιών («Βέλος») καθώς και ενίσχυση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθ’ όλο το μήκος της, ώστε οι επιβάτες να 
έχουν τη δυνατότητα χρήσης τηλεφωνίας και διαδικτύου χωρίς «τυφλά» σημεία, Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία 
(ολοκλήρωση έργων ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Πολύκαστρο-Ειδομένη, αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα-Βόρεια Μακεδονία, αναβάθμιση / 
ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας), Προώθηση της δημιουργίας της Σιδηροδρομικής Εγνατίας (Ανατολικό και Δυτικό κλάδο) με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, 
συνδέοντας σιδηροδρομικά τον γεωγραφικό χώρο από την Ηγουμενίτσα μέχρι το Ορμένιο και τη Βουλγαρία

47 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.2.

Ολοκλήρωση των απαραίτητων δράσεων για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τους πολεοδομικούς όρους και τους όρους δόμησης και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων (~€22 
εκατ.) από τους σχετικούς φορείς (γερμανικό κράτος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εβραϊκές κοινότητες κ.α.) για την έναρξη και την αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης Μουσείου Ολοκαυτώματος 
στην Δυτική Θεσσαλονίκη στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού που παραχωρήθηκε από την ΓΑΙΟΣΕ

48 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.1. Συγκρότηση μόνιμης και διαρκούς επιτροπής διεκδίκησης και διοργάνωσης αγώνων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Θεσσαλονίκη (7)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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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 ως σημαντικότερες δράσεις αναδεικνύονται δράσεις αστικής αναβάθμισης μέσω της αξιοποίησης 
και ανάδειξης των κοιτίδων περιβαλλοντικών πόρων (Δράση 6) καθώς και άλλα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε φάσεις 
κατασκευής ή σχεδιασμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
προορισμού ως προς το προϊόν City Break (Δράση 7). Κομβικό ρόλο για τις αναπτυξιακές προοπτικές του προορισμού 
διαδραματίζει η ανάπλαση της ΔΕΘ (Δράση 8) καθώς αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την εικόνα του προορισμού 
(Οριζόντια επίπτωση) και συνδέεται με αρκετά τουριστικά προϊόντα (City Break, MICE). Σχεδόν ανάλογη υψηλή σημασία έχουν 
οι δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης στην πόλη του κτιριακού αποθέματος του προορισμού (Δράση 11). Ωστόσο, όλες 
αυτές οι δράσεις απαιτούν χρόνο ωρίμανσης και σημαντικούς πόρους για την υλοποίησή τους.

• Δύο εκ των δράσεων που έχουν διάσταση προσβασιμότητας αξιολογούνται ως δράσεις υψηλής σημασίας και αφορούν την 
αναβάθμιση και ενίσχυση του Λιμένα Θεσσαλονίκης (Δράση 2) καθώς και τις αστικές αναπλάσεις δημόσιων χώρων που 
αναμένεται να αναβαθμίσουν τον προορισμό και ιδίως το κέντρο της Θεσσαλονίκης (Δράση 3). Ανάλογα υψηλής σημασίας 
δράση καταγράφεται εκείνη που περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης υποστηρικτικών υποδομών μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και λοιπών πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (Δράση 5).

• Η δράση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση περιλαμβάνει ενέργειες προώθησης, προβολής και 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού όπως την εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, 
προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο ανάπτυξης Περιφερειακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του προορισμού 
ανά προϊόν, και ως τέτοια καταγράφει υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση». Ανάλογα υψηλή σημασία 
έχει η δράση ανάπτυξης ξεχωριστής διεύθυνσης στον DMO που θα αναλάβει ως ξεχωριστό προϊόν το MICE με εκτελεστικό 
βραχίονα το γραφείο συνεδρίων της Θεσσαλονίκης (Δράση 4).

• Ως σημαντικές για τον προορισμό, σύμφωνα με τα δύο κριτήρια του διαγράμματος, αξιολογούνται δράσεις προστασίας, 
βελτίωσης, προώθησης και ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού (Δράση 17 και Δράση 
30), με χαμηλό όμως βαθμό ωριμότητας, όπως και η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και έξυπνων λύσεων και εφαρμογών 
σε συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείρισης, τεχνολογίας και καινοτομίας, βελτίωση λειτουργίας 
οδικού δικτύου και άλλων βασικών δικτύων και υποδομών, ευρυζωνικότητας και εφαρμογής σε κινητές/φορητές συσκευές 
κτλ.. (Δράση 28), με ανάλογα χαμηλό βαθμό ωριμότητας/κόστους.

• Δράσεις που ενισχύουν την αστική κινητικότητα (Δράση 16) και τη βιωσιμότητά της (Δράση 26) έχουν αυξημένη σημασία για 
τον προορισμό.

• Δράσεις που σχετίζονται με τη ενοποίηση και διασύνδεση των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 32) 
και τη βελτίωση της εμπειρίας και της διαχείρισης των επισκεπτών σε αυτούς αξιολογούνται ως σημαντικές για τον προορισμό 
(Δράση 36).

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την ψηφιακή προώθηση (Δράσεις 12, 18, 19, 20, 25) όπως και όσες που αφορούν 
την εξωστρέφεια του προορισμού (Δράσεις 21 και 24) έχουν αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για 
το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής».
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Υλοποίηση του αναπτυξιακού Master Plan του ΟΛΘ Α.Ε. που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα επέκτασης του προβλήτα 6, νέα κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα υποδομής, ανάπλαση, διαμόρφωση και 
αξιοποίηση υπαίθριων χώρων και κατασκευή έργων πρασίνου, ανάπλαση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων, κατασκευή μαρίνας ιδιωτικών σκαφών ή τουριστικού καταφυγίου, αξιοποίηση 
υφιστάμενων και νέων αποθηκών και υπαίθριων χώρων φορτοεκφόρτωσης, ανάπτυξη υδατοδρομίου, προμήθεια εξοπλισμού και γερανών, με στόχο την ενίσχυση της επιβατικής και εμπορικής 
δραστηριότητας του λιμένα, τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε πλοία, επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα καθώς και την ενίσχυση εμπορικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών, πολιτιστικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Θεσσαλονίκης με έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, εκσυγχρονισμού ή ανάπτυξης νέων κτιρίων που σχετίζονται με τη λειτουργία της μαρίνας 
(κτίρια διοίκησης και γραφεία, πύργος ελέγχου) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα σκάφη (καταστήματα, super market, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι υγιεινής, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων), αναβάθμισης 
της δραστηριότητας απόθεσης / συντήρησης σκαφών, καθώς και αναμόρφωσης της χερσαίας ζώνης της μαρίνας μέσω της δόμησης (μέγιστη επιτρεπόμενη 14.900 τ.μ.) νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
τουρισμού και αναψυχής (όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο κ.α.). Επιπλέον, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χώρου υψηλής 
αισθητικής που θα περιλαμβάνει ζώνες πρασίνου και περιπάτου, χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων κ.α. ενώ θα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κατοικιών προς μίσθωση.

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Αξιοποίηση παραλιακού μετώπου Καλαμαριάς και μετατροπή σε έναν υπο-προορισμό που προσφέρει συνδυασμένα τουριστικά προϊόντα, καθώς διαθέτει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, πλούσια πολιτισμική 
παράδοση και εμβληματικά τοπόσημα (π.χ. το Κυβερνείο, το στρατόπεδο Κόδρα, η μαρίνα και η παραλία της Αρετσούς), ποικίλες επιλογές για διασκέδαση και φαγητό, που δύνανται να διαμορφώσουν ένα 
νέο τουριστικό προφίλ στον προορισμό

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.4.

Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass), με εστίαση σε Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, City Break και Γαστρονομικό Τουρισμό
- Πρόσβαση σε πολλαπλά αξιοθέατα ή / και πολιτιστικές περιηγήσεις / ξεναγήσεις και ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο ΜΜΜ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- Ενσωμάτωση παροχών όπως δωρεάν είσοδος ή εκπτώσεις σε αξιοθέατα τύπου City Break (π.χ. θεματικά πάρκα), σε καταστήματα με τουριστικά είδη, λιανικής, εστίασης, καφέ, γαστρονομίας κ.α. και σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τουριστικά λεωφορεία ή τουριστικά πρακτορεία για την αύξηση της επισκεψιμότητας και της δαπάνης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
- Πώληση σε φυσική μορφή από επιλεγμένα σημεία πώλησης υψηλής επισκεψιμότητας ή ψηφιακά μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphones, με δυνατότητα αναβάθμισης με αγορά εισιτηρίων για 
πρόσθετα αξιοθέατα και μουσεία/ εμπειρίες (π.χ. ιδιωτικές ξεναγήσεις)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.4. Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης μετάβασης των επισκεπτών από τις πύλες εισόδου του προορισμού στο κατάλυμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάγκης χρήσης πρόσθετου τρόπου μεταφοράς (π.χ. άφιξη 

με αεροπλάνο στον προορισμό και χρήση τραίνου/λεωφορείου) για μετάβαση σε κοντινούς στην Θεσσαλονίκη τελικούς προορισμούς (-> μεταφορά αποσκευών από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1. Εστιασμένη προβολή και προώθηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως homeport κρουαζιέρας σε επιλεγμένες εταιρείες κρουαζιέρας και tour operators που εστιάζουν στις εδραιωμένες / υφιστάμενες αγορές 

εισερχόμενου τουρισμού στη Θεσσαλονίκη

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1. Βελτίωση στην προσφορά υπηρεσιών από τρίτους εντός λιμένα κρουαζιέρας, μεταφορικές υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες, συνδεσιμότητα με σημεία ενδιαφέροντος και με πύλες εισόδου

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.1. Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου για προσέλκυση διεθνών events και αθλητικών δραστηριοτήτων διεθνούς απήχησης, όπως αεροπορικά ακροβατικά σμήνη (π.χ. Red Arrows), αγώνες δρόμου, 

ναυταθλητικοί αγώνες, αγώνες ταχυπλόων, αεροπορικοί αγώνες (Air Race), αγώνες Beach Volley και Beach Soccer, ποδηλατικοί αγώνες κ.α.

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1. Δημιουργία ολοκληρωμένων και άρτια οργανωμένων food halls

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1. Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά οινοποιεία, ελαιοτριβεία και κέντρα μελισσοκομικής)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη

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

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

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού ως επίκεντρου για το City Break, το MICE, τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό και τον Ναυτικό Τουρισμό (homeport κρουαζιέρας) για την ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων, αξιοποιώντας τη σημαντική αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της πόλης υπό τη διαχείριση της Fraport 

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

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

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

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Θεσσαλονίκη» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Αθήνα».

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

Πύλες εισόδου

• Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: απόσταση και χρόνος πρόσβασης από 
Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο 16 χλμ. | 19’

• Μεθοριακοί σταθμοί: απόσταση και χρόνος πρόσβασης με το αυτοκίνητο προς 
Θεσσαλονίκη:
− Προμαχώνας 110 χλμ. | 1h 22’
− Εύζωνες 77 χλμ. | 1h 5’
− Δοϊράνη 72 χλμ. | 1h
− Εξοχή 195 χλμ. | 2h 23’
− Νίκη 181 χλμ. | 2h 23’
− Κρυσταλλοπηγή 216 χλμ. | 2h 18’

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)
• Εθνική Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα)
• Εθνική Οδός 65 (ΕΟ65 | Λαγκαδάς, Κιλκίς, Δοϊράνη)
• Εθνική Οδός 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα)
• Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)

Διατροπική συνδεσιμότητα

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

Αστική και ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Αστικά λεωφορεία (Ο.Α.Σ.Θ. και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης)
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Αυτοκίνητο
• Επανομή: 38 χλμ. | 41’
• Νέα Μουδανιά: 64 χλμ. | 47’
• Καλλιθέα (χερσόνησος Κασσάνδρας): 90 χλμ. | 1h 3’
• Νικήτη (χερσόνησος Σιθωνίας): 102 χλμ. 1h 19’
• Ιερισσός: 114 χλμ. 1h 43’
• Λίμνη Κορώνεια: 28 χλμ. 33’
• Λίμνη Βόλβη: 55 χλμ. 56’ 
• Λουτρά Λαγκαδά: 22 χλμ. 29’ 
• Λουτρά Νέας Απολλωνίας: 52 χλμ. 46’
• Βεργίνα: 72 χλμ. 55’
• Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: 39 χλμ. 45’
• Όλυμπος και Παράλια Πιερίας (Νέος και Παλαιός Παντελεήμονας): 102 χλμ. 1h 15’

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



© 2021 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 1883Παραδοτέο 4 (Π4): Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ανά προορισμό & Παραδοτέο 5 (Π5): Επιπτώσεις και Προϋποθέσεις ανά προορισμό

Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends



55

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Η Αθήνα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό σε αναζητήσεις στην κατηγορία «Travel» με βάση την πλατφόρμα αναζήτησης Google 
Trends σε σύγκριση με τα 5 μεγαλύτερα σε πληθυσμό αστικά κέντρα της Ελλάδας, με την Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στη δεύτερη θέση  
αλλά με σημαντική απόσταση από την Αθήνα, κατά την τελευταία πενταετία
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ΗράκλειοΑθήνα Θεσσαλονίκη ΛάρισαΠάτρα

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την κατηγορία αναζήτησης “Travel” για τις 5 μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

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