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Ιόνια Νησιά: Βασικά Χαρακτηριστικά

Γεωγραφική Θέση, Κλίμα

 Τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν κοινά 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, που απορρέουν από τη

δομή του νησιωτικού χώρου στον οποίο εντάσσονται. Το κοινό 

παρελθόν, με τις πλούσιες πολιτιστικές καταβολές σε 

συνδυασμό με το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνουν 

την ταυτότητα της Περιφέρειας.

 Τα Ιόνια Νησιά εκτείνονται στο νοτιότερο μέρος του Θαλάσσιου 

χώρου Αδριατικής-Ιονίου, σε κεντρικό σημείο της Μεσογείου και 

κατά μήκος των δυτικών παραλιών της Ελλάδας.

 Το νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελείται από 32 νησιά, εκ των 

οποίων κατοικούνται μόνο τα 14. 

 Η συνολική έκταση της περιφέρειας είναι 2.318 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και καλύπτει το 1,8% της γεωγραφικής έκτασης της 

χώρας.

 Βασικό γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό του Ιονίου είναι οι 

ορεινοί όγκοι, με σημαντικό για τα νησιωτικά δεδομένα 

υψόμετρο, ενώ η ακτογραμμή των νησιών έχει συνολικά 130 

παραλίες.

 Το κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα, με υψηλές 

βροχοπτώσεις, υψηλή θερμοκρασία αέρα, μεγάλη ηλιοφάνεια 

και υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας.

 Τέλος, γεωλογικά ο χώρος του Ιονίου παρουσιάζει έντονη 

σεισμικότητα, ιδιαίτερα το κεντρικό και νότιο, φαινόμενο που 

αφορά ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

Ζάκυνθος

Κεφαλονιά

Κέρκυρα

Ιθάκη

Παξοί-

Αντίπαξοι

Λευκάδα

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις 
μεταξύ νησιών
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Ιόνια Νησιά: Ανάλυση PEST

Οικονομικό Περιβάλλον

ΑΕΠ Περιφέρειας (σε τρέχουσες τιμές-εκατομμύρια ευρώ)

 Μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 31% από 

το 2008 έως το 2012, μεγαλύτερη σε 

σχέση με τη συνολική μείωση της χώρας

(25%).

 Τις τελευταίες δεκαετίες το βασικό 

χαρακτηριστικό της οικονομίας της 

περιφέρειας αποτελεί η υψηλή 

συγκέντρωση δραστηριοτήτων (89%) 

στον τριτογενή τομέα (τουρισμός -

εμπόριο). Ο πρωτογενής και ο 

δευτερογενής τομέας εμφανίζουν τάσεις 

συνεχούς συρρίκνωσης, ενώ τα επίπεδα 

τους βρίσκονται ήδη χαμηλότερα από 

τους μέσους όρους της χώρας. 
Δείκτες Ανεργίας*
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Ζάκυνθος Κέρκυρα

 Η Ζάκυνθος εμφανίζει αρκετά χαμηλότερα 

ποσοστά ανεργίας από την Κέρκυρα και 

είναι ο 4ος νομός με τη χαμηλότερη 

ανεργία πανελλαδικά.

 Η αύξηση της ανεργίας οφείλεται στην 

οικονομική κρίση.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
* Έλλειψη στατιστικών στοιχείων για 

τους νομούς Λευκάδας και Κεφαλονιάς
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Ιόνια Νησιά: Ανάλυση PEST

Κοινωνικό Περιβάλλον

 Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η μικρότερη 

πληθυσμιακά στην Ελλάδα, αλλά μια από τις 

πιο πυκνοκατοικημένες (περί τους 101 

κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).

 Συγκρίνοντας το 2011 με το 2001 φαίνεται 

πως ο μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 

1%. Στην Κέρκυρα και στους Παξούς υπήρξε 

μείωση 6% και 5% αντίστοιχα, ενώ στα νησιά 

της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας 

και της Ιθάκης υπήρξε αύξηση 5%, 4%, 8% 

και 1% αντίστοιχα.

 Το μέσο αστικό νοικοκυριό αποτελείται από 

2,4 άτομα, αριθμός που το κατατάσσει στη 

χαμηλότερη θέση στην Ελλάδα.

 Το 65% του πληθυσμού βρίσκεται σε 

παραγωγική ηλικία, μεταξύ 15 και 64 ετών.

Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού στα Ιόνια Νησιά

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Κατανομή Πληθυσμού ανά Νησί
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Ιόνια Νησιά: Ανάλυση PEST

Περιβάλλον - Τεχνολογία

Περιβάλλον

 Το Ιόνιο είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή, η οποία έχει 

χτυπηθεί από ισχυρούς σεισμούς (1953-7,2 ρίχτερ, 2014-6,0 

ρίχτερ) που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

 Η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο μπορεί να 

επιφέρει μόλυνση σε διάφορα επίπεδα.

 Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου διαφυλάττει τη φυσική 

κληρονομιά και την οικολογική ισορροπία της περιοχής της 

Ζακύνθου. Οι πιο γνωστές δραστηριότητες του πάρκου είναι η 

διαφύλαξη της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta-

Caretta και των βιοτόπων της μεσογειακής φώκιας Monachus-

Monachus.

Τεχνολογία

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφορες τεχνολογικές 

πλατφόρμες, όπως η airbnb και η incrediblue, μέσω των οποίων  

ενοικιάζονται διαμερίσματα και σκάφη αντίστοιχα από ιδιώτες σε 

τουρίστες. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν αρκετές καταχωρήσεις 

διαμερισμάτων/σκαφών προς ενοικίαση στα νησιά του Ιονίου.

 Όπως πολλές περιοχές της Ελλάδας, τα Ιόνια Νησιά έχουν 

ανάπτυξη στον κλάδο της γεωργίας, προωθώντας τα τοπικά 

προϊόντα μέσα από το διαδίκτυο (www.kefalinongefseis.gr) .

http://www.kefalinongefseis.gr/
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Ιόνια Νησιά: Ανταγωνισμός

Προορισμοί

Ζάκυνθος

Κεφαλονιά

Κέρκυρα

Λευκάδα

 Περισσότερο η Κέρκυρα και λιγότερο τα υπόλοιπα 

νησιά της Περιφέρειας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο 

ανταγωνισμό από την Αλβανία, το Μαυροβούνιο 

και την Κροατία, κυρίως λόγω γεωγραφικής 

εγγύτητας.

 Η Αλβανία αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο 

γειτονικό τουριστικό προορισμό. Διαθέτει 

ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στην παράκτια ζώνη 

της, με χαμηλές τιμές σε σχέση με τα πακέτα που 

προσφέρονται για την Κέρκυρα.

 Η Κέρκυρα λειτουργεί ως σημείο «transit» για 

πολλούς τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την 

Αλβανία.

 Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου 

αεροδρομίου στους Άγιους Σαράντα, είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι μεγάλο μέρος ταξιδιωτών θα 

παρακάμπτει την Κέρκυρα και θα πηγαίνει 

απευθείας στους Άγιους Σαράντα, είτε σε άλλους 

προορισμούς της Αλβανίας μέσω αυτού του 

αεροδρομίου.
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Ιόνια Νησιά: Μέγεθος Τουριστικού Τομέα

Βασικά Μεγέθη

Νομός Κέρκυρας Ζακύνθου Κεφαλονιάς Λευκάδας

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις (2014) 1.074.190 575.094 209.771 -

% μεταβολή 2009 / 14 +45% +34% +46%

Διεθνείς Αφίξεις σε Ξενοδοχεία 2013 505.207 328.243 84.732 28.593

% μεταβολή 2009 / 13 +22% +16% +38% +65%

% μεταβολή 2005 / 13 +13% +57% +95% +88%

% Ελλήνων 13% 12% 29% 61%

% Ξένων 87% 88% 71% 39%

Αριθμός Ξενοδοχείων (2014) 402 276 144 97

4 – 5 αστέρων 64 29 20 9

3 αστέρων 89 68 29 20

1 – 2 αστέρων 249 179 95 68

Μονάδες Ενοικιαζόμενων Δωματίων 1.105 954 764 543

Η σειρά των προορισμών έχει επιλεγεί βάσει των διεθνών αφίξεων στα ξενοδοχεία. 

 Στην Κέρκυρα πραγματοποιούνται οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (2014) και ακολουθεί η 

Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Η ίδια σειρά ισχύει και σε όρους αφίξεων στα ξενοδοχεία (2013).

 Η Κέρκυρα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων και ακολουθούν η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

 Το 43% των διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς το 2014 ήταν από το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

 Τα Ιόνια Νησιά είναι προσβάσιμα για τους τουρίστες από τα Βαλκάνια μέσω της Εγνατίας οδού, ωστόσο το ταξίδι είναι 

αρκετά ακριβό για αυτούς (καύσιμα και μεταφορά με ferry boat). Η Ρουμανία έχει μερίδιο αγοράς 2% στις αφίξεις ξένων 

σε ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία, η Αλβανία, τα Σκόπια και η Σλοβενία έχουν 

1% ή λιγότερο (2012).

Κύριες Διεθνείς Αφίξεις*
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+67%

Αφίξεις Κύριων Αγορών 

Πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου*

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και ΚεφαλονιάςΠηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο
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Norwegian Air Shuttle

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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Κύριες Πόλεις Ηνωμένου Βασιλείου (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Οι αεροπορικές εταιρείες των tour operators Thomson και Thomas Cook  κατέχουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς με ποσοστά 33% και 24% αντίστοιχα. Ακολουθεί η εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet

με 17%.

 Οι περισσότεροι τουρίστες ταξιδεύουν από το Λονδίνο και το Μάντσεστερ. Από τις δύο αυτές πόλεις 

πραγματοποιήθηκε συνολικά το 50% των αναχωρήσεων το 2014.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο

 Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 1η

μεγαλύτερη αγορά του Ιονίου.

 Σε σύγκριση με το 2009, οι αφίξεις 

αυξήθηκαν κατά 17% το 2014.

 Το 2014 οι βρετανοί 

αντιπροσώπευαν το 43% του 

συνόλου των αεροπορικών αφίξεων.
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 Κατά την περίοδο 2009 – 2014 η 

εποχικότητα παρέμεινε σταθερή.

 Η τουριστική περίοδος διαρκεί από 

τον Μάιο έως τον Οκτώβριο με 

κορύφωση τον Αύγουστο.

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο

 Ο μέσος όρος παραμονής το 2012 ήταν 7,6 νύχτες, μειωμένος σε σύγκριση με το 2005 που ήταν 8,5 

νύχτες.

 Αναφορικά με την ικανοποίηση των Βρετανών από τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία, η Ζάκυνθος 

συγκεντρώνει 81% θετικές αξιολογήσεις, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Κέρκυρα είναι 71%. 

 Οι θετικές αξιολογήσεις για τη διαμονή σε ξενοδοχείο συνολικά για τα Ιόνια Νησιά ανέρχονται σε

76%, ενώ περίπου το 16% των τουριστών δίνει ουδέτερες αξιολογήσεις.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Βρετανός Τουρίστας

Πηγή: Capgemini WWR-2013, Tourism Australia, wearesocial

 Πολλοί νέοι σε ηλικία τουρίστες θέτουν ως προτεραιότητα τη 

νυχτερινή ζωή του τόπου επίσκεψης.

 Οι κρατήσεις μέσω διαδικτύου δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα το 

2014, καθώς υπήρξαν απάτες ύψους 3,2 εκατομμυρίων 

δολαρίων για τους Βρετανούς τουρίστες.

 Η αύξηση των κρατήσεων για διακοπές μέσω εφαρμογών για 

κινητά σημείωσε αύξηση της τάξης του 300% τον Ιανουάριο 

του 2015 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Περίπου μισό εκατομμύριο κάτοικοι στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι High Net Worth Individuals.

 Περίπου το 43% των Βρετανών χρησιμοποιούν tablets

(πρώτοι σε αυτή την κατηγορία στην Ευρώπη).

 Περίπου το 59% είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με το Facebook να είναι 1ο .
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Βρετανός Τουρίστας

Πηγή: Eurobarometer 2014, Tourism Australia
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Ευεξία

 Η κύρια  μορφή διακοπών του Βρετανού τουρίστα το 

2014 ήταν «Ήλιος & Θάλασσα».

 Οι Βρετανικές οικογένειες ξοδεύουν έως και 2 

μηνιαίους μισθούς για τις καλοκαιρινές τους 

διακοπές. Η χαμηλότερη μέση κατανάλωση κατά τις 

διακοπές του καλοκαιριού αντιστοιχεί σε 675 λίρες 

κατά άτομο.

 Οι Βρετανοί τουρίστες θέτουν τις διακοπές ως 

προτεραιότητα και προγραμματίζουν σε μεγάλο 

ποσοστό το ταξίδι τους εγκαίρως, κυρίως για να 

πετύχουν κάποια καλύτερη προσφορά ή χαμηλότερη 

τιμή. 

 Τα κριτήρια επιλογής προορισμού διακοπών των 

Βρετανών τουριστών είναι: η ασφαλής διαμονή, η 

οικονομική ασφάλεια, η σχέση τιμής-ποιότητας, το 

καταρτισμένο προσωπικό, η ευκολία μετακίνησης 

από και προς το αεροδρόμιο, οι επιλογές πακέτων 

προσφορών, οι χαμηλές τιμές και η ευελιξία της 

κράτησης.

Μορφές Διακοπών το 2014
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Βρετανός Τουρίστας

Πηγή: Eurobarometer 2014

0% 20% 40% 60% 80%

Σύσταση

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

Προσωπική εμπειρία

Τουριστικοί πράκτορες

Δωρεάν φυλλάδια

Κοινωνικά δίκτυα

Τουριστικοί οδηγοί

Εφημερίδες, ραδιόφωνο, TV

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι Μέθοδοι Κράτησης Ξενοδοχείου

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για το ταξίδι είναι οι συστάσεις και το διαδίκτυο.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι μέσω διαδικτύου.

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Από το τηλέφωνο

Μέσω κάποιου γνωστού

Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου

Στο σημείο διακοπών

Μέσω της εταιρείας ταξιδιού

Με γράμμα
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Βρετανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα»

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 

Κύριες Δραστηριότητες

Προετοιμασία Προφίλ

 Το μεγαλύτερο μερίδιο των Βρετανών που ταξιδεύουν 

στην Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα», κατέχουν οι 

ομάδες ηλικιών μεταξύ 35–44 και 55–64 ετών. Έχουν 

υψηλό εισόδημα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Το 84% κάνει κράτηση online. 

 Το 32% πραγματοποιεί την κράτησή του 2 – 3 μήνες

πριν την αναχώρησή του και άλλο ένα 32% 4 – 6 μήνες

πριν. 

 Το 77% κάνει κράτηση διαμονής & μεταφοράς. Από 

αυτούς, το 61% κάνει κράτηση διαμονής – μεταφοράς 

σε “all-in-package-price”.

Κύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητες των τουριστών «Ήλιος & 

Θάλασσα» είναι η χαλάρωση και ακολουθούν η

ηλιοθεραπεία  και η απόλαυση φαγητού και ποτού.

Δαπάνες 

 Δαπανούν €1.015 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 10,2 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €100 ανά νύχτα.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό γραφείο

Φίλοι / συγγενείς

Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο

Κατάλογος Tour Operator

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Χαλάρωση

Ηλιοθεραπεία

Απόλαυση φαγητού και ποτού

Ανακάλυψη τοπίου & φύσης

Επίσκεψη σε περιοχές / εκδρομές

Ψώνια
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Προφίλ

 O μέσος όρος ηλικίας των Βρετανών τουριστών 

«Πολιτισμός & Θρησκεία» είναι 45,2 έτη. Έχουν 

μεσαίο προς υψηλό εισόδημα και υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Το 97% κάνει κράτηση διαμονής πριν το ταξίδι.

 Η κράτηση γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου 

 Το 48% πραγαμτοίησε την κράτηση του 2 – 3 

μήνες πριν την αναχώρησή του. 

Δαπάνες

 Δαπανούν €847 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά 

μέσο όρο 8,92 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €95 ανά 

νύχτα.

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Τουριστικό γραφείο

Τουριστικός οδηγός

Κατάλογος τουριστικού πράκτορα

Σύσταση

Περιοδικά

Προετοιμασία

Μέθοδοι Κράτησης

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Βρετανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό και Θρησκεία»

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Απευθείας στο Ξενοδοχείο

Εταιρικό τμήμα

Ταξιδιωτικό Τηλεοπτικό Κανάλι

Απευθείας στα μέσα μεταφοράς

Τουριστικός Πράκτορας

Άλλο
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Πηγή: IPK International / SETE Intelligence  

Κύριες Δραστηριότητες Τύπος Διαμονής

 Οι κύριες δραστηριότητες του  Βρετανού 

τουρίστα της κατηγορίας «Πολιτισμός και 

Θρησκεία» περιλαμβάνουν επίσκεψη σε 

μουσεία / εκθέσεις, περιηγήσεις και 

χαλάρωση.

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των Βρετανών 

τουριστών «Πολιτισμός και Θρησκεία» 

μένει σε ξενοδοχεία.

79%

20%

1%

Ξενοδοχείο

Άλλο είδος 
καταλύματος

Δωρεάν διαμονή

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Βρετανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό και Θρησκεία»

0% 20% 40% 60% 80%

Επίσκεψη μουσείων/εκθέσεων

Περιήγηση σε τοπία

Χαλάρωση

Επίσκεψη αξιοθέατων

Επίσκεψη πόλεων

Κουζίνα/φαγητό

Γνωριμία με ντόπιους

Επίσκεψη στη φύση

Κολύμπι/ηλιοθεραπεία

Περιπέτεια
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Πόλεις Γερμανίας (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Η Air Berlin κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις πτήσεις από τη Γερμανία στα Ιόνια Νησιά με ποσοστό 

32%, ακολουθούμενη από την tour operator Tui με 24%.

 Οι Γερμανοί ταξιδεύουν από πολλά αεροδρόμια της Γερμανίας. Το 42% του συνόλου των επιβατών 

ταξιδεύει από το Ντίσελντορφ, το Μόναχο και τη Φραγκφούρτη.

32%

24%

16%

11%

9%

4%
3% 1% 0%

Air Berlin

Tui Fly

Condor Flugdienst

Germanwings

Ryanair

Aegean Airlines

easyJet

Germania

Άλλο

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γερμανία

15%

14%

13%

8%7%

6%

5%

5%

5%

22%
Ντίσελντορφ

Μόναχο

Φρανκφούρτη

Στουτγάρδη

Αμβούργο

Κολονία

Βέιζε

Βερολίνο / Σέινεφελντ

Βερολίνο / Τέγκελ

Άλλο
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γερμανία

151.578 158.601 166.084

142.612
158.236

180.736

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Η Γερμανία είναι η 2η μεγαλύτερη αγορά 

για το Ιόνιο.

 Σε σύγκριση με το 2009, οι διεθνείς 

αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια των 

Ιονίων Νήσων αυξήθηκαν κατά 19% το 

2014.

 Οι Γερμανοί αντιπροσώπευαν το 10% 

του συνόλου των αεροπορικών αφίξεων

το 2014.

2009/14
+19%
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

 Η τουριστική περίοδος διαρκεί από τον 

Μάιο έως τον Οκτώβριο.

 Περίπου το 57% των αφίξεων στα Ιόνια 

Νησιά πραγματοποιείται κατά την 

περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου.

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας



26Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γερμανία
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Ιόνια Νησιά Κέρκυρα Ζάκυνθος

Αρνητική Ουδέτερη Θετική

 Ο μέσος όρος παραμονής ήταν 8,3 νύχτες το 2012, μειωμένος σε σύγκριση με το 2006 που ήταν 9,9

νύχτες.

 Οι Γερμανοί είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο σε σχέση με τους 

τουρίστες από τις υπόλοιπες χώρες αγορές. Μόνο το 64% δίνει θετικές αξιολογήσεις για τα 

ξενοδοχεία στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.

 Στο ίδιο επίπεδο είναι το αντίστοιχο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων (64%) στο σύνολο του Ιονίου, 

ενώ περίπου το 25% των τουριστών αξιολογεί ουδέτερα τη διαμονή του στο ξενοδοχείο.

Διάρκεια Παραμονής Ικανοποίηση από Ξενοδοχείο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γερμανός Τουρίστας

Πηγή: Reise Analyse, ΙΤΒ Academy, wearesocial

 Οι μισοί περίπου Γερμανοί θα ξαναπήγαιναν διακοπές στο ίδιο μέρος 

για τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

 Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που ενδιαφέρεται για την κατηγορία «Ήλιος 

& Θάλασσα» και στρέφεται σε οικονομικούς προορισμούς. 

 Από το 2005 έως το 2014 έχουν αυξηθεί τα ταξίδια σε πόλεις, οι 

διακοπές ευεξίας, οι κρουαζιέρες, τα ταξίδια για ήλιο τον χειμώνα και τα 

οικογενειακά ταξίδια, ενώ μειώθηκαν οι διακοπές για άθληση, οι 

διακοπές σε spa, οι διακοπές ευεξίας, τα ταξίδια για χιόνι τον χειμώνα 

και οι διακοπές σε club. 

 Το 22% των Γερμανών θεωρεί ότι ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο κατά την οργάνωση του ταξιδιού, ενώ το 61% θα 

ήθελε  να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών τους.

 Περίπου το 34% των Γερμανών χρησιμοποιούν tablets.

 Το 68% είναι ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως 

στο Facebook), ενώ η αγορά των περιοδικών (magazines) σημείωσε 

πτώση το 2014.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holidays-on-bike.de/html/kontakt.html&ei=7yeRVbmbDcbwUoyig-gH&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNFHB4zCljW_3yrkrIaRshDosgSdwA&ust=1435661986693001
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holidays-on-bike.de/html/kontakt.html&ei=7yeRVbmbDcbwUoyig-gH&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNFHB4zCljW_3yrkrIaRshDosgSdwA&ust=1435661986693001
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γερμανός Τουρίστας

Πηγή: Reise Analyse, ΙΤΒ Academy

 Η κύρια  μορφή διακοπών του  Γερμανού τουρίστα 

το 2014 ήταν «Ήλιος & Θάλασσα».

 Οι Γερμανοί τουρίστες αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως 

προτεραιότητα. Ξοδεύουν αρκετά χρήματα και 

επιθυμούν να διασφαλίζουν ότι το ταξίδι τους θα 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους. 

 Είναι απαιτητικοί και ενημερωμένοι καταναλωτές. 

Προγραμματίζουν προσεκτικά το ταξίδι τους και 

αναζητούν πληροφορίες από πολλά μέσα πριν την 

αναχώρηση τους.

 Οι 10 μεγαλύτερες απαιτήσεις τους 

περιλαμβάνουν: όμορφα τοπία, καλή φιλοξενία, 

φιλικό προσωπικό, ευχάριστη ατμόσφαιρα, καλό 

φαγητό, χαλάρωση, ζεστό καιρό, ήλιο και ευκολία 

ταξιδιού. 

 Ο πληθυσμός της Γερμανίας που μεγαλώνει σε 

ηλικία απολαμβάνει το υψηλό επίπεδο ζωής, ενώ 

περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι είναι High Net 

Worth Individuals.

Μορφές Διακοπών το 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ήλιος & θάλασσα

Φύση (βουνά, λίμνες, κλπ.)

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς

Πολιτισμός & θρησκεία

Ταξίδι πόλης

Ευεξία

Αθλητισμός 

Συγκεκριμένη εκδήλωση
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γερμανός Τουρίστας

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι Μέθοδοι Κράτησης Ξενοδοχείου

Πηγή: Eurobarometer 2014

0% 20% 40% 60%

Σύσταση

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

Προσωπική εμπειρία

Τουριστικοί πράκτορες

Δωρεάν φυλλάδια

Τουριστικοί οδηγοί

Εφημερίδες, ραδιόφωνο, TV

Κοινωνικά δίκτυα

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για το ταξίδι είναι οι συστάσεις και το διαδίκτυο.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι μέσω διαδικτύου.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Διαδίκτυο

Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου

Μέσω κάποιου γνωστού

Από το τηλέφωνο

Στο σημείο διακοπών

Μέσω της εταιρείας ταξιδιού

Με γράμμα
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γερμανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα»

Κύριες Δραστηριότητες

Προετοιμασία

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Χαλάρωση

Κολύμπι

Ηλιοθεραπεία

Απόλαυση φαγητού και ποτού

Επίσκεψη σε περιοχές / εκδρομές

Ανακάλυψη τοπίου & φύσης

Προφίλ

 Οι τουρίστες της κατηγορίας «Ήλιος & Θάλασσα» είναι 

ηλικίας 25–64 ετών, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει 

η ομάδα  35–44 ετών. Είναι υψηλού μορφωτικού και 

εισοδηματικού επιπέδου.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο και ακολουθεί το 

ταξιδιωτικό γραφείο.

Κράτηση

 Το 56% κάνει κράτηση online. 

 Το 31% πραγματοποιεί την κράτησή του 2 – 3 μήνες 

πριν την αναχώρησή του και το 27%  μέχρι ένα μήνα 

πριν από αυτή. 

 Το 80% κάνει κράτηση διαμονής & μεταφοράς. Από 

αυτούς το 72% κάνει κράτηση διαμονής – μεταφοράς 

σε “all-in-package-price”.

Κύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητες των τουριστών «Ήλιος & 

Θάλασσα» είναι η χαλάρωση, το κολύμπι, και η 

ηλιοθεραπεία.

Δαπάνες 

 Δαπανούν €1.204 ανά ταξίδι και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 11,9 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €101 ανά νύχτα.

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό γραφείο

Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο

Φίλοι / συγγενείς

Κατάλογος Tour Operator
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γερμανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό & Θρησκεία» 

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 
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Σύσταση

Τουριστικό γραφείο

Κατάλογος τουριστικού πράκτορα

Εφημερίδες

Ραδιόφωνο

Προετοιμασία

Μέθοδοι Κράτησης

Προφίλ

 Η πλειοψηφία των Γερμανών τουριστών 

«Πολιτισμός & Θρησκεία» είναι ηλικίας 45–64 ετών 

(61%). Έχουν υψηλό εισόδημα και υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Στο σύνολό τους κάνουν κράτηση διαμονής πριν 

το ταξίδι και το 91% παίρνει πακέτο διαμονής και 

μεταφοράς σε ‘all-in-package price’.

 Η κύρια μέθοδος κράτησης είναι μέσω διαδικτύου 

 Το 51% πραγματοποιεί την κράτηση του μέχρι ένα 

μήνα πριν την αναχώρησή του και το 39% 2 – 3 

μήνες πριν. 

Δαπάνες

 Δαπανούν €1.598 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά 

μέσο όρο 16,82 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €95 

ανά νύχτα.
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Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Ταξιδιωτικό Τηλεοπτικό Κανάλι

Τουριστικός Πράκτορας

Απευθείας στο Ξενοδοχείο

Απευθείας στα μέσα μεταφοράς
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γερμανός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό & Θρησκεία» 

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 

Τύπος ΔιαμονήςΚύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητές του είναι να 

γνωρίσει τα τοπία, να επισκεφθεί τα 

αξιοθέατα και να χαλαρώσει.

 Μένει κυρίως σε ξενοδοχεία.

43%

10%

26%

21%

Ξενοδοχείο

Άλλο είδος 
καταλύματος

Δωρεάν διαμονή

Άλλο

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Περιήγηση σε τοπία

Επίσκεψη αξιοθέατων

Χαλάρωση

Κουζίνα/φαγητό

Γνωριμία με ντόπιους

Επίσκεψη στη φύση

Κολύμπι/ηλιοθεραπεία

Επίσκεψη πόλεων

Επίσκεψη μουσείων/εκθέσεων

Περιπέτεια
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Πόλεις Ρωσίας (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Η Transaero Airlines και η Orenburg Airlines κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πτήσεις 

από τη Ρωσία στα Ιόνια Νησιά με ποσοστά 27% και 24% αντίστοιχα.

 Η μεγάλη πλειοψηφία των επιβατών, με ποσοστό 79%, ταξιδεύουν από τη Μόσχα και την Αγία 

Πετρούπολη.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ρωσία

46%

33%

13%

3% 1%
1% 3%Μόσχα

Αγία Πετρούπολη

Μόσχα

Αικατερινούπολη

Σαμάρα

Ροστόφ

Άλλο
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24%15%

14%

6%

5%
5% 2% 2%

Transaero Airlines

Orenburg Airlines

Elieuro

Aegean Airlines

Yamal Airlines

Kogalymavia Air Company

VIM Airlines

Azzurra Air

Taimyr Airlines
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ρωσία

 Η Ρωσία είναι η 3η μεγαλύτερη 

αγορά για τα Ιόνια Νησιά.

 Οι αφίξεις από τη Ρωσία σχεδόν 

διπλασιάστηκαν το 2013 σε 

σύγκριση με το 2012. Σε 

σύγκριση με το 2009 αυξήθηκαν 

κατά 406% το 2014.

 Οι Ρώσοι αντιπροσώπευαν το

7% του συνόλου των 

αεροπορικών αφίξεων το 2014.

2009/14
+406%

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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 Η περίοδος που 

πραγματοποιούνται οι αφίξεις 

από τη Ρωσία είναι μικρή. Διαρκεί 

από τον Ιούνιο έως τον 

Σεπτέμβριο.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ρωσία
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Ιόνια Νησιά Κέρκυρα Ζάκυνθος

Αρνητική Ουδέτερη Θετική

 Η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε από 9,5 νύχτες το 2005 σε 9,9 νύχτες το 2009, ενώ στη συνέχεια 

παρουσίασε πτωτική πορεία καταλήγοντας στο επίπεδο των 9,4 νυχτών το 2012.

 Οι θετικές αξιολογήσεις των Ρώσων για τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο ανέρχονται στο 72% στην 

Κέρκυρα και στο 76% στη Ζάκυνθο. 

 Για το Ιόνιο συνολικά, το 79% των επισκεπτών αξιολογεί θετικά τη διαμονή του στο ξενοδοχείο, ενώ το 

15% την αξιολογεί ουδέτερα. 

Διάρκεια Παραμονής Ικανοποίηση από Ξενοδοχείο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ρώσος Τουρίστας

Πηγή: Eurobarometer 2014, VisitBritain, Capgemini WWR-2013, indexbox.ru, wearesocial

 Τα κύρια ενδιαφέροντα των Ρώσων τουριστών που μένουν σε ξενοδοχεία στις 

διακοπές τους είναι: τα αξιοθέατα, η αγορά, τα εστιατόρια, οι παραλίες, τα 

μουσεία-εκθέσεις τέχνης, οι εκδηλώσεις, τα οινοποιία, οι αθλητικές 

δραστηριότητες, η εξοχή και τα τυχερά παιχνίδια. 

 Ο κύριος παράγοντας επιλογής για τον Ρώσο τουρίστα είναι η τιμή, ενώ 

ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι συστάσεις και η ποιότητα. 

 Η αγαπημένη μορφή διακοπών για το 44% των Ρώσων είναι το all-inclusive, 

ενώ ακολουθεί σε ποσοστό 21% η ημιδιατροφή, το 17% προτιμά να μην έχει 

διατροφή στο ξενοδοχείο, το 10% επιθυμεί μόνο πρωινό και το 8% επιθυμεί 

πλήρη διατροφή. 

 Συγκριτικά με τουρίστες από τη δυτική Ευρώπη, οι Ρώσοι τουρίστες ξοδεύουν 

μεγάλα ποσά για την αγορά κοσμημάτων κατά την περίοδο των διακοπών τους. 

 Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή προορισμού διακοπών είναι ο καλός 

καιρός, οι χαμηλές τιμές και οι καλές κριτικές από φίλους και οικογένεια.

 Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του ξενοδοχείου είναι οι καλές 

κριτικές στο διαδίκτυο και οι χαμηλές τιμές.

 Περίπου το 46% των Ρώσων είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 

την ιστοσελίδα VK να είναι 1η. 

 Περίπου 160.000 κάτοικοι στη Ρωσία είναι High Net Worth Individuals.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ρώσος Τουρίστας

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι Κύριες Δραστηριότητες στις Διακοπές το 2014

Πηγή: Eurobarometer 2014, GFK Rus
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Τηλεοπτικές εκπομπές

Τουριστικό γραφείο

Κοινωνικά δίκτυα
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Διαφήμιση στο ραδιόφωνο
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Κολύμπι

Εκδρομές

Ηλιοθεραπεία

Εστιατόρια/Καφετέριες

Αγορές

SPA

Νυχτερινά Κέντρα

Αθλητισμός

Extreme Sports

Άλλο

 Οι Ρώσοι τουρίστες δεν κάνουν εγκαίρως την κράτησή τους για το ταξίδι τους. Το 62% των τουριστών έκανε κράτηση έως 

35 ημέρες πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού του.  Επιπλέον, το 45% προτίμησε να κάνει την κράτησή του 

πληρώνοντας τοις μετρητοίς ενώ το 30% με χρήση πιστωτικής κάρτας.

 Μεγάλο μερίδιο των τουριστών αποτελεί η αναδυόμενη μεσαία τάξη, η οποία προτιμά τις διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα». 

 Το 2014 οι κύριες δραστηριότητες στις διακοπές τους ήταν το κολύμπι και οι εκδρομές.

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση για το ταξίδι ήταν το διαδίκτυο και η γνώμη της οικογένειας και 

των φίλων.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ρώσος Τουρίστας στην Ελλάδα

Πόσα Παιδιά Έχουν οι Επισκέπτες;

Πηγή: indexbox.ru

Κίνητρα για Διακοπές στο Εξωτερικό
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Χαλάρωση σε περιβάλλον με καλό 
καιρό

Ανακάλυψη νέων 
χωρών/πολιτισμών

Όμορφες εικόνες από τις 
διακοπές

Χαλάρωση μακρυά από τη Ρωσία

Μόνο στο εξωτερικό υπάρχουν 
καλές υπηρεσίες
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Χωρίς Παιδιά

Με 1 παιδί

Με 2 παιδιά

Πάνω από 2 παιδιά

 Το 2014, το 60% των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα ανήκε στην κατηγορία ηλικίας 18-34 ετών και το υπόλοιπο 40% 

ανήκε στην κατηγορία 35-55 ετών. 

 Το 72% ήταν παντρεμένοι. Περίπου το 39% των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα δεν έχουν παιδιά.

 Τα κύρια κίνητρα για διακοπές στο εξωτερικό είναι η χαλάρωση σε ενα περιβάλλον με καλό καιρό και η ανακάλυψη 

νέων χωρών / πολιτισμών.

 Συγκριτικά με τους υπόλοιπους προορισμούς, η Ελλάδα είναι δημοφιλέστερος προορισμός για οικογένειες με 

τουλάχιστον 2 παιδιά.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Ρώσος που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα»

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 

Κύριες Δραστηριότητες

Προετοιμασία
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Επίσκεψη σε περιοχές/εκδρομές

Ανακάλυψη τοπίου φύσης

Απόλαυση φαγητού/ποτού

Ψώνια

Προφίλ

 Οι Ρώσοι ταξιδιώτες «Ήλιος & Θάλασσα»

αντιπροσωπεύουν όλες τις ηλικίες, ήτοι 25–64 ετών, 

κυρίως όμως ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25–34 

ετών. Έχουν υψηλό εισόδημα και υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο.

Προετοιμασία

 Οι κύριες πηγές συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο και το ταξιδιωτικό 

γραφείο.

Κράτηση

 Το 67% κάνει κράτηση online. 

 Το 70% πραγματοποιεί την κράτηση του μέχρι ένα 

μήνα πριν την αναχώρησή του. 

 Το 56% κάνει κράτηση διαμονής & μεταφοράς, εκ των 

οποίων το 62% κάνει κράτηση διαμονής – μεταφοράς 

σε “all-in-package-price”.

Κύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητές τους είναι η χαλάρωση, η 

ηλιοθεραπεία  και η επίσκεψη σε περιοχές / εκδρομές.

Δαπάνες 

 Δαπανούν €1.368 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 12,7 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €108 ανά νύχτα.
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Φίλοι / συγγενείς
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Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο
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Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 
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Προετοιμασία

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Απευθείας στο Ξενοδοχείο

Απευθείας στα μέσα μεταφοράς

Τουριστικός Πράκτορας

Άλλο

Προφίλ

 Η πλειοψηφία των Ρώσων τουριστών «Πολιτισμός & 

Θρησκεία» είναι ηλικίας 25-44 ετών (60%). Ο μέσος 

όρος ηλικίας των τουριστών είναι ιδιαίτερα χαμηλός 

και ίσος με 37 έτη.

 Έχουν υψηλό εισόδημα και υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο.

 Το 77% των τουριστών ταξιδεύουν χωρίς παιδί.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Το 85% κάνει κράτηση διαμονής πριν το ταξίδι.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι 

μέσω διαδικτύου.

 Το 74% πραγματοποιεί την κράτηση του μέχρι ένα 

μήνα πριν την αναχώρησή του. 

Δαπάνες

 Δαπανούν €958 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 8,18 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €117 ανά νύχτα.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Ρώσος που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό και Θρησκεία»
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Πόλεις Πολωνίας (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Η αεροπορική εταιρεία Travel Service και η Small Planet Airlines κατέχουν μερίδιο αγοράς με 

ποσοστό 46% και 33% αντίστοιχα (συνολικά 79%).

 Η μεγάλη πλειοψηφία (80%) των τουριστών ταξιδεύει από τη Βαρσοβία, το Κατοβίτσε και το Πόζναν.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Πολωνία
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Πολωνία

 Η Πολωνία είναι η 4η μεγαλύτερη 

αγορά για τα Ιόνια Νησιά.

 Σε σύγκριση με το 2009, οι αφίξεις 

από την Πολωνία αυξήθηκαν κατά 

223% το 2014.

 Οι Πολωνοί αντιπροσώπευαν το 6%

του συνόλου των αεροπορικών 

αφίξεων το 2014.

2009/14
+223%

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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 The τουριστική περίοδος διαρκεί από 

τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, όπου 

πραγματοποιείται το 90% του 

συνόλου των αφίξεων.
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Ιόνια Νησιά Κέρκυρα Ζάκυνθος

Αρνητική Ουδέτερη Θετική
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Πολωνία

 Η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε από 9,1 νύχτες το 2005 σε 7,3 νύχτες το 2012.

 Οι θετικές αξιολογήσεις για τη διαμονή στο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα ανέρχονται στο 55%, σε χαμηλότερο 

επίπεδο σε σύγκριση με άλλες χώρες αγορές, ενώ στη Ζάκυνθο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60%. 

 Στο Ιόνιο συνολικά, οι θετικές αξιολογήσεις για τη διαμονή στο ξενοδοχείο ανέρχονται σε 68% , ενώ οι 

ουδέτερες ανέρχονται σε περίπου 22%.

Διάρκεια Παραμονής Ικανοποίηση από Ξενοδοχείο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Πολωνός Τουρίστας

 Μερικά από τα πιο σημαντικά κριτήρια για τους Πολωνούς 

τουρίστες είναι κατά σειρά προτίμησης: η ποιότητα του 

ξενοδοχείου, το επίπεδο της προσφερόμενης υπηρεσίας, η 

κοντινότερη παραλία από το ξενοδοχείο και οι επιπρόσθετες 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου (σάουνα, πισίνα, ψυχαγωγία, κτλ.)

 Συγκριτικά με άλλους Ευρωπαίους, το ποσοστό των Πολωνών 

που θεωρούν τις διακοπές στη θάλασσα ως τις καλύτερες 

δυνατές είναι μικρότερο.

 Για τον Πολωνό τουρίστα, το κυριότερο στοιχείο για να 

επισκεφτεί ξανά στον τόπο των διακοπών είναι η ομορφιά των 

φυσικών τοπίων και ακολουθεί το επίπεδο των τιμών.

 Συγκριτικά με τους δυτικούς Ευρωπαίους, οι Πολωνοί 

χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες σε χαμηλό ποσοστό. 

 Περίπου το 20% των Πολωνών χρησιμοποιούν tablets.

 Περίπου το 34% των Πολωνών είναι ενεργοί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, με το facebook να είναι 1ο.

Πηγή: Eurobarometer 2014, VisitBritain, wearesocial
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Πολωνός Τουρίστας

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι 

 Η κύρια μορφή διακοπών του Πολωνού τουρίστα το 2014 ήταν «Ήλιος & Θάλασσα».

 Οι Πολωνοί επιλέγουν τον προορισμό τους βάσει των φυσικών τοπίων, ενώ τους αρέσει πολύ να επισκέπτονται 

πολυδιαφημισμένα μέρη, καθώς επίσης να ανακαλύπτουν μέρη με λιγότερο κόσμο. 

 Για τους Πολωνούς τουρίστες το ταξίδι στο εξωτερικό δεν είναι τόσο σημαντική προτεραιότητα και βρίσκεται 

χαμηλότερα στην προτίμηση τους συγκριτικά με ένα ταξίδι στην Πολωνία. 

 Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για το ταξίδι είναι οι συστάσεις.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι μέσω διαδικτύου.

Πηγή: Eurobarometer 2014
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Μορφές Διακοπών το 2014
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Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Πόλεις Ιταλίας (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Ryanair και easyJet κατέχουν κυρίαρχη θέση στις 

γραμμές Ιταλία – Ιόνια Νησιά με συνολικό μερίδιο 63%.

 Οι περισσότεροι επιβάτες αναχώρησαν από τη Ρώμη (Fiumicino) και ακολουθούν σε σειρά οι πόλεις 

Μπέργκαμο και Μιλάνο.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ιταλία 
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ιταλία

 Η Ιταλία είναι η 6η μεγαλύτερη αγορά 

για τα Ιόνια Νησιά.

 Οι αφίξεις από την Ιταλία αυξήθηκαν 

σημαντικά όταν το 2012 η Ryanair 

ξεκίνησε να εκτελεί πτήσεις από την  

Ιταλία προς τα Ιόνια Νησιά. 

 Σε σύγκριση με το 2009, οι αφίξεις 

αυξήθηκαν κατά 2.215% το 2014.

 Οι Ιταλοί αντιπροσώπευαν το 5% 

του συνόλου των αεροπορικών 

αφίξεων το 2014.

2009/14
+2215%

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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 Η τουριστική περίοδος 

περιλαμβάνει κυρίως τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο, κατά τους 

οποίους το 2014 

πραγματοποιήθηκε το 78% του 

συνόλου των αφίξεων του έτους.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ιταλία

 Ο μέσος όρος παραμονής ήταν 5,7 νύχτες το 2012, μειωμένος σε σύγκριση με το 2006 που ήταν 6,3

νύχτες.

 Περίπου το 50% των Ιταλών αξιολογεί θετικά τη διαμονή του στο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα και τη 

Ζάκυνθο.

 Στο Ιόνιο συνολικά οι θετικές αξιολογήσεις για τη διαμονή στο ξενοδοχείο ανέρχονται σε 61%, ενώ οι 

ουδέτερες σε περίπου 26%.

Διάρκεια Παραμονής Ικανοποίηση από Ξενοδοχείο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ιταλός Τουρίστας

Πηγή: VisitBritain, Capgemini WWR-2013, wearesocial

 Οι Ιταλοί δίνουν όλο και περισσότερη βάση στην υγεία και στη 

διατροφή.

 Μερικοί τουρίστες επιθυμούν τα εστιατόρια που επισκέπτονται να 

προσφέρουν επιλογές με πιάτα για χορτοφάγους. 

 Οι περισσότεροι Ιταλοί ολοκληρώνουν ένα γεύμα με έναν καφέ 

εσπρέσο, με την ποιότητα του οποίου είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.

 Περίπου 180.000 κάτοικοι στην Ιταλία είναι High Net Worth 

Individuals.

 Το 23% των Ιταλών χρησιμοποιεί tablets.

 Περίπου το 46% είναι ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

το facebook να είναι 1ο (αν και μεγαλύτερη δημοτικότητα έχει το 

WhatsApp).
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ιταλός Τουρίστας

Πηγή: Eurobarometer 2014, VisitBritain
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Πολιτισμός & θρησκεία

Φύση (βουνά, λίμνες, κλπ.)

Ευεξία

Συγκεκριμένη εκδήλωση

Αθλητισμός 

 Η κύρια  μορφή διακοπών του  Ιταλού τουρίστα 

το 2014 ήταν «Ήλιος & Θάλασσα».

 Οι Ιταλοί τουρίστες δίνουν μεγάλη έμφαση στο 

χαμηλό κόστος και πολλές φορές προτιμούν τις 

κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που 

περιλαμβάνουν κάποια προσφορά. 

 Η δύσκολη οικονομική συγκυρία οδηγεί τους 

Ιταλούς στην επιλογή κάποιου ταξιδιού εντός της 

Ιταλίας παρά στο εξωτερικό.

 Οι Ιταλοί τουρίστες είναι απαιτητικοί στην 

ποιότητα (φαγητό, κρασί, άνεση) και το lifestyle. 

 Ο Ιταλός τουρίστας επισκέπτεται ξανά τον τόπο 

των διακοπών έχοντας ως κυριότερο κριτήριο 

την ομορφιά των φυσικών τοπίων.

Μορφές Διακοπών το 2014
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Ιταλός Τουρίστας

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι Μέθοδοι Κράτησης Ξενοδοχείου

Πηγή: Eurobarometer 2014
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Τουριστικοί πράκτορες

Δωρεάν φυλλάδια

Κοινωνικά δίκτυα

Εφημερίδες, ραδιόφωνο, TV

Τουριστικοί οδηγοί

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για το ταξίδι είναι οι συστάσεις και το διαδίκτυο.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι μέσω διαδικτύου.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Ιταλός που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα»

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence 
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Χαλάρωση

Ανακάλυψη τοπίου & φύσης

Ηλιοθεραπεία

Επίσκεψη σε περιοχές / εκδρομές

Απόλαυση φαγητού και ποτού

Ψώνια

Κύριες Δραστηριότητες

Προετοιμασία Προφίλ

 Η  πλειοψηφία των Ιταλών τουριστών «Ήλιος & 

Θάλασσα» είναι ηλικίας 25–44 ετών και έχουν μεσαίο 

προς υψηλό εισόδημα και υψηλό επίπεδο μόρφωσης. 

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Το 78% κάνει online κράτηση. 

 Το 52% πραγματοποιεί την κράτησή του μέχρι ένα 

μήνα πριν την αναχώρηση και το 33% 2 – 3 μήνες 

πριν. 

 Το 74% κάνει κράτηση διαμονής & μεταφοράς, εκ των 

οποίων το 39% κάνει κράτηση διαμονής – μεταφοράς 

σε “all-in-package-price”.

Κύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητες των Ιταλών τουριστών 

«Ήλιος & Θάλασσα» είναι η χαλάρωση, η 

ηλιοθεραπεία και η ανακάλυψη τοπίου και φύσης.

Δαπάνες 

 Δαπανούν €742 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 9,1 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €82 ανά νύχτα.
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Ταξιδιωτικό γραφείο

Φίλοι / συγγενείς
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Κατάλογος Tour Operator



53Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Πόλεις Γαλλίας (2014)

* Στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς

Top Αεροπορικές Εταιρείες (2014)

 Η αεροπορική εταιρεία Europe Airpost κατείχε το 25% της αγοράς το 2014, ακολουθούμενη από την 

Hermes Airlines με ποσοστό 15% και την Jetairfly με ποσοστό 14%. 

 Οι περισσότεροι επιβάτες ταξιδεύουν από το Παρίσι και ακολουθούν στη σειρά η Λυών και η Ναντ.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γαλλία
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γαλλία

 Η Γαλλία είναι η 7η μεγαλύτερη αγορά 

για το Ιόνιο.

 Οι αφίξεις από τη Γαλλία σημείωσαν 

σταθερή άνοδο, από 25.000 το 2009 

σε 61.000 το 2014 παρουσιάζοντας 

αύξηση 143%.

 Οι Γάλλοι αντιπροσώπευαν το 3% του 

συνόλου των αεροπορικών αφίξεων

το 2014.

2009/14
+143%

Αφίξεις στα Κύρια Αεροδρόμια* 

Εποχικότητα (αφίξεις*)

*Αφορά τα αεροδρόμια  Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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 Η τουριστική περίοδος διαρκεί από 

τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

 Το 2014, το 45% των αφίξεων του 

έτους σημειώθηκε τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο.
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Γαλλία

 Ο μέσος όρος παραμονής ήταν 7,1 νύχτες το 2012, μειωμένος από τις 8,2 νύχτες το 2006.

 Το 50% των Γάλλων αξιολογεί θετικά τη διαμονή στο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στη Ζάκυνθο είναι 65%.

 Στο Ιόνιο συνολικά οι θετικές αξιολογήσεις ανέρχονται σε 61%, ενώ οι ουδέτερες σε περίπου 15%.

Διάρκεια Παραμονής Ικανοποίηση από Ξενοδοχείο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ReviewPro / SETE Intelligence
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γάλλος Τουρίστας

Πηγή: VisitBritain, Capgemini WWR-2013, Ipsos, wearesocial 

 Ο κυριότερος λόγος για να επισκεφτούν ξανά ένα 

μέρος οι Γάλλοι είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

τόπου. 

 Οι Γάλλοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο φαγητό και το 

ποτό στο ταξίδι τους. Συνηθίζουν επίσης να 

συγκρίνουν το φαγητό στη χώρα που επισκέπτονται με 

αυτό στη Γαλλία. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών πρακτόρων 

της Γαλλίας είναι συγκεντρωμένο στο Παρίσι. 

 Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos, 6 στους 10 Γάλλους 

επιθυμούν να μειώσουν την ποσότητα της 

κατανάλωσής τους, αλλά να αυξήσουν την ποιότητα.

 Περίπου 430.000 κάτοικοι στη Γαλλία είναι High Net 

Worth Individuals.

 Περίπου 38% των Γάλλων χρησιμοποιούν tablets.

 Το 45% του πληθυσμού είναι ενεργοί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, με το facebook, να είναι 1ο. 
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γάλλος Τουρίστας

 Γενικά οι ηλικίες 25-44 ετών είναι αυτές που 

πραγματοποιούν τα περισσότερα ταξίδια, ενώ την 

προηγούμενη δεκαετία ο κύριος όγκος τουριστών 

ανήκε στην κατηγορία 55+.

 Η κύρια  μορφή διακοπών του Γάλλου Τουρίστα το 

2014 ήταν «Ήλιος & Θάλασσα» και η αμέσως 

επόμενη η «Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς».

 Οι Γάλλοι τουρίστες δίνουν μεγάλη βάση στον 

επαγγελματισμό και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες. Επίσης, εκτιμούν πολύ το να τους 

μιλούν στα γαλλικά.

 Το ξενοδοχείο δεν είναι μεγάλη προτεραιότητα για 

τους Γάλλους, καθώς μόλις το 38% το προτιμούν, 

ποσοστό χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλους 

δυτικούς Ευρωπαίους.

Μορφές Διακοπών το 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ήλιος & θάλασσα

Επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς

Φύση (βουνά, λίμνες, κλπ.)

Πολιτισμός & θρησκεία

Ταξίδι πόλης

Ευεξία

Αθλητισμός

Συγκεκριμένη εκδήλωση

Πηγή: Eurobarometer 2014, VisitBritain
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές

Ο Γάλλος Τουρίστας

Τι Επηρέασε την Απόφασή του για το Ταξίδι Μέθοδοι Κράτησης Ξενοδοχείου

Πηγή: Eurobarometer 2014

 Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για το ταξίδι είναι οι συστάσεις.

 Η κυριότερη μέθοδος κράτησης ξενοδοχείου είναι μέσω διαδικτύου.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Σύσταση

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

Προσωπική εμπειρία

Τουριστικοί πράκτορες

Δωρεάν φυλλάδια

Εφημερίδες, ραδιόφωνο, TV

Κοινωνικά δίκτυα

Τουριστικοί οδηγοί

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Διαδίκτυο

Μέσω κάποιου γνωστού

Από το τηλέφωνο

Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου

Στο σημείο διακοπών

Μέσω της εταιρείας ταξιδιού

Με γράμμα
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γάλλος που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα»

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Χαλάρωση

Ανακάλυψη τοπίου & φύσης

Ηλιοθεραπεία

Επίσκεψη σε περιοχές / εκδρομές

Απόλαυση φαγητού και ποτού

Ψώνια

Κύριες Δραστηριότητες

Προετοιμασία Προφίλ

 Η πλειοψηφία των Γάλλων τουριστών «Ήλιος & 

Θάλασσα» είναι ηλικίας 45–64 ετών, ενώ ένας στους 

πέντε ανήκει στις ηλικίες 35–44 ετών. Έχουν υψηλό 

εισόδημα και μεσαίο προς υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο και  ακολουθεί το 

ταξιδιωτικό γραφείο.

Κράτηση

 Το 53% κάνει κράτηση online. 

 Το 41% πραγματοποιεί την κράτησή του μέχρι ένα 

μήνα και το 39% 2 – 3 μήνες πριν την αναχώρησή του. 

 Το 70% κάνει κράτηση διαμονής & μεταφοράς, εκ των 

οποίων το 82% κάνει κράτηση διαμονής – μεταφοράς 

σε “all-in-package-price”.

Κύριες Δραστηριότητες

 Οι κύριες δραστηριότητες των Γάλλων τουριστών 

«Ήλιος & Θάλασσα» είναι η χαλάρωση, ακολουθεί η 

ανακάλυψη τοπίου & φύσης και η ηλιοθεραπεία.

Δαπάνες 

 Δαπανούν € 1.004 ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά μέσο 

όρο 8,9 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο € 113 ανά νύχτα.

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό γραφείο

Φίλοι / συγγενείς

Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο

Κατάλογος Tour Operator
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Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γάλλος που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό & Θρησκεία» 

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Τουριστικό γραφείο

Τουριστικός οδηγός

Κατάλογος τουριστικού πράκτορα

Περιοδικά

Σύσταση

Προετοιμασία

Μέθοδοι Κράτησης

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Άλλο

Τουριστικός Πράκτορας

Προφίλ

 Η πλειοψηφία των Γάλλων τουριστών «Πολιτισμός 

& Θρησκεία» είναι ηλικίας 45–54 ετών (52%). 

Έχουν υψηλό εισόδημα και μεσαίο προς υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο.

Προετοιμασία

 Η κύρια πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών για το 

ταξίδι στην Ελλάδα είναι το διαδίκτυο.

Κράτηση

 Το 78% κάνει κράτηση διαμονής πριν το ταξίδι.

 Η κύρια μέθοδος κράτησης είναι μέσω διαδικτύου. 

 Το 62% πραγματοποιεί την κράτηση του 2 – 3 

μήνες πριν την αναχώρησή του. 

Δαπάνες

 Δαπανούν €886 ανά ταξίδι και διαμένουν κατά 

μέσο όρο 10,8 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο €82 ανά 

νύχτα.
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Πηγή: IPK International / SETE Intelligence  

Κύριες Δραστηριότητες Τύπος Διαμονής

52%

36%

12%

Ξενοδοχείο

Άλλο είδος 
καταλύματος

Δωρεάν διαμονή

 Οι Γάλλοι τουρίστες θεωρούν πολύ 

σημαντικό να γνωρίσουν τα τοπία και να 

επισκεφθούν τα αξιοθέατα και τις πόλεις.

 Η πλειοψηφία των Γάλλων τουριστών 

διαμένει σε ξενοδοχείο.

Ιόνια Νησιά: Κύριες Αγορές
Ο Γάλλος που Επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτισμό & Θρησκεία» 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Περιήγηση σε τοπία

Επίσκεψη αξιοθέατων

Επίσκεψη πόλεων

Χαλάρωση

Επίσκεψη μουσείων/εκθέσεων

Γνωριμία με ντόπιους

Επίσκεψη στη φύση

Κολύμπι/ηλιοθεραπεία

Κουζίνα/φαγητό

Περιπέτεια
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26%

36%

13%

14%

6%
5%

1-3 νύχτες

4-7 νύχτες

8-11 νύχτες

12-15 νύχτες

16-22 νύχτες

23+ νύχτες

Πηγή: IPK International / SETE Intelligence  

Πληροφορίες για το Ταξίδι

Διάρκεια Παραμονής

0% 20% 40% 60% 80%

Διαδίκτυο

Ταξιδιωτικό γραφείο

Σύσταση

Ταξιδιωτικός Οδηγός

Κατάλογος τουριστικού πράκτορα

Περιοδικά

Εφημερίδες

Προφίλ

 Η μέση ηλικία τουριστών είναι 43 ετών. Το μεγαλύτερο 

μερίδιο είναι μεταξύ 25-44 ετών. 

 Περίπου το 82% ταξιδεύει χωρίς παιδιά, ενώ το 11% 

ταξιδεύει με 1 παιδί, 6% με 2 παιδιά και το 1% με 3 η 

περισσότερα παιδιά. 

 Το 45% των ταξιδιών αυτής της κατηγορίας 

πραγματοποιείται από Ευρωπαίους με υψηλά 

εισοδήματα.

Πηγές Αγορές

 Οι κύριες πηγές αγορές είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ισπανία.

Προετοιμασία

 Το διαδίκτυο αποτελεί μακράν την κύρια πηγή άντλησης 

πληροφοριών για το ταξίδι.

 Το 44% δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για την 

προετοιμασία του ταξιδιού του.

 Για ταξίδια με κόστος € 2.500 ή παραπάνω, το 55% 

χρησιμοποιεί τουριστικό πράκτορα, ενώ για ταξίδια με 

κόστος μικρότερο από € 500 το ποσοστό είναι 24%.

Διάρκεια Παραμονής

 Η μέση διάρκεια παραμονής είναι 8,6 νύχτες. 

Ο Ευρωπαίος Τουρίστας «Πολιτισμός & Θρησκεία»
Χαρακτηριστικά
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Πηγή: IPK International / SETE Intelligence

Προϋπολογισμός ανά Ταξίδι

Προϋπολογισμός ανά Κύρια Αγορά

Ο Ευρωπαίος Τουρίστας «Πολιτισμός & Θρησκεία»
Χαρακτηριστικά

Κράτηση

 Το 50% αυτών που κάνουν κράτηση πριν το 

ταξίδι ολοκληρώνουν την κράτηση μέχρι 1 

μήνα νωρίτερα. 

Προϋπολογισμός ανά Ταξίδι

 Το 76% δαπανά για το ταξίδι του λιγότερο από 

€ 1.500.

 Η πλειοψηφία αυτών που έρχονται στην 

Ελλάδα έχουν προϋπολογισμό μεταξύ € 500 –

1.500.

Προϋπολογισμός  ανά Κύρια Πηγή Αγορά

 Οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι 

πραγματοποιούν περισσότερες δαπάνες από 

τους Πολωνούς, τους Ιταλούς και τους  

Ισπανούς.

 Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αποτελούν 

τις  αγορές που δαπανούν τα περισσότερα 

χρήματα. 
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< 500 € 500 - 1500 € < 1500 - 2500 € > 2500 €

Εξερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα

Εξερχόμενος Τουρισμός στην Ευρώπη
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Γερμανία Ηνωμένο 
Βασίλειο

Ιταλία Γαλλία Πολωνία Ισπανία

> 2500 €

< 1500 - 2500 €

500 - 1500 €

< 500 €
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Ενώ ο Πειραιάς είναι ένα από τα κύρια λιμάνια εκκίνησης στη Μεσόγειο, η Κέρκυρα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ports-of-call 

με βάση τους επιβάτες, μετά τη Μασσαλία, τη Νάπολι, το Ντουμπρόβνικ και τη Σαντορίνη. Το Κατάκολο, δεν βρίσκεται στην 

λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς port of call, όμως το 2014 είχε 585.000 επιβάτες, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.

Port-of-Call Χώρα 2012 2013 2014

Μασσαλία Γαλλία 890.124 1.118.031 1.311.284

Νάπολη Ιταλία 1.228.651 1.175.018 1.113.762

Ντουμπρόβνικ Κροατία 743.000 943.000 807.000

Σαντορίνη Ελλάδα 839.000 750.000 679.000

Κέρκυρα Ελλάδα 655.764 744.651 672.368

Λιβόρνο Ιταλία 1.039.849 736.516 626.356

Μύκονος Ελλάδα 657.511 520.000 610.207

Κυανή Ακτή Γαλλία 702.080 613.218 595.685

Κωνσταντινούπολη Τουρκία 564.555 683.598 589.353

Μπάρι Ιταλία 618.882 604.781 561.602

Κουσάντασι Τουρκία 560.000 580.000 553.231

Παλέρμο Ιταλία 354.399 410.999 531.712

Βαλέτα Μάλτα 611.757 477.759 517.594

Σπέτσια Ιταλία 502.239 213.858 483.563

Τύνιδα Τυνησία 582.601 511.065 440.433

Μάλαγα Ισπανία 651.517 397.064 409.298

Λιμάνι 

Εκκίνησης
Χώρα 2012 2013 2014

Σιβιταβέτσια Ιταλία 2.394.423 2.538.259 2.140.039

Βενετία Ιταλία 1.739.501 1.815.823 1.733.839

Πάλμα 

Μαγιόρκα
Ισπανία 984.785 1.245.244 1.336.437

Πειραιάς Ελλάδα 1.198.047 1.302.581 1.055.556

Σαβόνα Ιταλία 810.097 939.038 1.018.794

Γένοβα Ιταλία 797.239 1.051.015 824.109

Βαρκελώνη Ισπανία 2.408.960 2.599.232 2.364.292

Κρουαζιέρα

Κύρια Λιμάνια της Μεσογείου

Κύρια ports-of-call* Μεσογείου (επιβάτες)

* Port-of-call είναι το λιμάνι στο οποίο το πλοίο αγκυροβολεί ή 

δένει και οι επιβάτες επιτρέπεται να αποβιβαστούν 

Κύρια Λιμάνια Εκκίνησης Μεσογείου (επιβάτες)

Πηγή: Cruise Lines International Association
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 Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι το 2014 υπήρξαν 22 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, εκ των οποίων το 

29% ήταν από την Ευρώπη με κριτήριο τη χώρα προέλευσης.

 Το 56% των Ευρωπαίων πήγαν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και στα Ευρωπαϊκά Νησιά του Ατλαντικού, το 22% στη 

βόρεια Ευρώπη και το υπόλοιπο 22% εκτός Ευρώπης, κυρίως στην Καραϊβική.

Κρουαζιέρα

Κύριες Αγορές  

Ευρωπαίοι Επιβάτες Κρουαζιερόπλοιων 

ανά Χώρα ΠροέλευσηςΚύριες Αγορές  

Επιβάτες Κρουαζιερόπλοιων το 2014

Πηγή: Cruise Lines International Association

Χώρα Επιβάτες Μερίδιο Αγοράς

Γερμανία 1.771.000 27,7%

ΗΒ / Ιρλανδία 1.644.000 25,7%

Ιταλία 842.000 13,2%

Γαλλία 593.000 9,3%

Ισπανία 454.000 7,1%

Νορβηγία 176.300 2,8%

Ελβετία 143.000 2,2%

Αυστρία 122.000 1,9%

Ολλανδία 109.000 1,7%

Σουηδία 78.800 1,2%

Βέλγιο 73.000 1,1%

Δανία 37.700 0,6%

Φινλανδία 12.200 0,2%

Υπόλοιπο Ευρώπης 331.000 5,3%

Σύνολο 6.387.000 100%

Βόρεια 
Αμερική 12,2

Ασία / 
Ειρηνικός

2,4

Υπόλοιπος 
κόσμος

1,1 Γερμανία; 1,8

ΗΒ / Ιρλανδία; 
1,6

Ιταλία; 0,8

Γαλλία; 0,6
Ισπανία; 0,5

Άλλο; 1,1

Ευρώπη

6,4
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Κρουαζιέρα

Αφίξεις Πλοίων και Επιβατών στο Ιόνιο

 Οι περισσότερες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Ιόνια Νησιά πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα, η οποία κατέχει πολύ 

υψηλό ποσοστό. Στη Ζάκυνθο οι πρώτες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έγιναν το 2012. 

 Η ανοδική τάση, τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων, από το 2011 έως το 

2013 διακόπηκε το 2014. Παρά το ότι ο αριθμός κρουαζιερόπλοιων στην Κέρκυρα μειώθηκε το 2014 σε σχέση με το 

2012, οι αφίξεις επιβατών ήταν αυξημένες, γεγονός που καταδεικνύει την άφιξη πλοίων με περισσότερους επιβάτες. 

 Στο λιμάνι της Κέρκυρας έγινε επέκταση της αποβάθρας που φιλοξενεί κρουαζιερόπλοια, με αποτέλεσμα να μπορεί να 

εξυπηρετεί ταυτόχρονα 2 με 3 κρουαζιερόπλοια παραπάνω.

 Σύμφωνα με έρευνα σε 1.012 επισκέπτες κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας, το 83% δήλωσε ότι επιθυμεί 

πολύ να επαναλάβει στο μέλλον την επίσκεψή του στην Κέρκυρα.
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Αφίξεις ΕπιβατώνΑφίξεις Κρουαζιερόπλοιων 

Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, Ο.Λ.ΚΕ.
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Κρουαζιέρα

Κέρκυρα 

Πηγή: Ο.Λ.ΚΕ.

Δραστηριότητες

Τουριστών

Γενική Αξιολόγηση 

Νησιού 
Αξιολόγηση Λιμανιού

 Το 44% των

τουριστών 

συμμετείχε σε 

εκδρομές

 Το 35% επισκέφτηκε 

κάποιο αξιοθέατο

 Το 83% 

πραγματοποίησε 

αγορές στην 

Κέρκυρα (από 

αυτούς: 43% 

τουριστικά είδη, 31% 

τοπικά προϊόντα)

 Οι συμμετέχοντες σε 

εκδρομή αξιολόγησαν 

θετικά τη διαδρομή, 

την τοποθεσία, τα 

αξιοθέατα και την 

τήρηση του 

προγράμματος, σε 

ποσοστά 87%, 88% 

και 93% αντίστοιχα

 Το 83% θεωρεί ότι οι 

Κερκυραίοι είναι 

φιλόξενοι

 Το 89% αισθανόταν 

ασφαλές κατά την 

παραμονή του στο 

νησί

 Το 87% έμεινε 

ικανοποιημένο 

από τις υπηρεσίες 

του λιμανιού

 Το 92% βρήκε 

καθαρούς τους 

χώρους του 

λιμανιού

 Το 94% έμεινε 

ευχαριστημένο 

από το 

προσωπικό του 

λιμανιού

 Το λιμάνι της Κέρκυρας, μετά την επέκταση της αποβάθρας έχει μεγαλύτερες δυνατότητες φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων. 

Τα κρουαζιερόπλοια προσφέρουν σημαντική τόνωση στην τοπική οικονομία, όπως φαίνεται και από τις δραστηριότητες 

που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 Κατά το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου 2014, σε σύνολο 672.368 επιβατών κρουαζιέρας, μόνο οι 35.720 ξεκίνησαν το ταξίδι 

τους από το λιμάνι της Κέρκυρας, δηλαδή το 5% του συνόλου (home porting).

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ια
ν

Φ
εβ

Μ
ά

ρ

Α
π

ρ

Μ
ά

ι

Ιο
ύ

ν

Ιο
ύ

λ

Α
ύ

γ

Σε
π

Ο
κτ

Ν
ο

έ

Δ
εκ

Εποχικότητα σε Επιβάτες



68Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Κρουαζιέρα
Αδριατική Θάλασσα – Κύριοι Προορισμοί Κρουαζιέρας

1

Ν Προορισμός

1 Venice

2 Koper

3 Rovinj

4 Rieka

5 Split

6 Dubrovnik

7 Kotor

8 Durres

9 Otrando

10 Ravenna

Κέρκυρα, λιμάνι εκκίνησης

2

3
4

5

6
7

8

9

10

 Οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων όπως η Thomson 

και η Sea Cloud Cruises προσφέρουν κρουαζιέρες 

που ξεκινούν από την Κέρκυρα και ταξιδεύουν 

στους προορισμούς της Αδριατικής Θάλασσας, 

που απεικονίζονται στο χάρτη. 

 Εκτός από την Κέρκυρα, ο τομέας της κρουαζιέρας 

θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στην 

Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο με κατάλληλες 

επενδύσεις. 
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Yachting
Ευκαιρίες στην Αδριατική Θάλασσα

Κέρκυρα

 Η ανάπτυξη της Αδριατικής, στην οποία βρίσκονται 

περισσότερα από 1.300 νησιά, δημιουργεί  

ευκαιρίες για τον τομέα του yachting στο Ιόνιο, 

καθώς η Κέρκυρα είναι το νοτιότερο λιμάνι της 

Αδριατικής Θάλασσας, ενώ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι μαρίνες με γαλάζια σημαία 

στα Γουβιά της Κέρκυρας και στη Λευκάδα. 

 Η Κέρκυρα και η Λευκάδα διαθέτουν μαρίνες με 

γαλάζια σημαία. Αντίθετα στη Ζάκυνθο και στην 

Κεφαλονιά οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, ενώ τα 

νησιά αυτά δεν διαθέτουν μαρίνες με γαλάζια 

σημαία.

 Εκτός από τις 2 μαρίνες (Κέρκυρα και Λευκάδα), 

χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις στις υποδομές 

ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μαρίνων και τα 

Ιόνια Νησιά να αναπτυχθούν ως προορισμοί 

yachting. 
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Παράρτημα
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Παράρτημα

Συντομογραφίες

Συντομογραφία Επεξήγηση

ΞΕΕ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΕΛ.ΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
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Πηγές

 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
 Ελληνική Στατιστική Αρχή
 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
 ReviewPro παροχή στοιχείων από SETE Intelligence
 Wikipedia (http://www.wikipedia.org )
 TripAdvisor (http://www.tripadvisor.com)
 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  
 Tourism Austrialia (http://www.tourism.australia.com) 
 IPK International παροχή στοιχείων από SETE Intelligence 
 Eurobarometer 2014 - European Union
 Cap Gemini (http://www.capgemini.com)
 Visit Britain (http://www.visitbritain.org ) - market profiles
 ΙΤΒ Academy (http://www.itb-berlin.de)
 Reise Analyse
 indexbox.ru
 GFK Rus
 We Are Social
 Αθηνόραμα (http://www.athinorama.gr )
 Υπουργείο Πολιτισμού (http://http://odysseus.culture.gr) 
 Ipsos
 Cruise Lines International Association
 Ένωση Λιμένων Ελλάδας

 CNN Travel (http://www.cnn.com/travel/) 
 Lonelyplanet (http://www.lonelyplanet.com)
 Greeka (http://www.greeka.com)
 Expedia (http://www.expedia.com)
 Virtual Tourist (http://www.virtualtourist.com
 http://www. Kerkyrainfo.gr 
 http://www.e-zakynthos.com
 http://www.zanteweb.gr
 http://www.lefkadaislandinfo.gr
 http://www.kefalonia-tours.gr
 http://www.kefaloniainfo.com
 http://www.ithaki.gr
 http://www.paxi.gr
 GBR Consulting – βάσεις δεδομένων, αρχεία
 Blue Flag (http://www.blueflag.org )
 Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας
 Google Maps (http://maps.google.com)
 Wiki Travel (http://www.wikitravel.org) 
 Frommer's (http://www.frommers.com)
 Holiday Check (http://www.holidaycheck.com)
 Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/travel/)

http://www.wikipedia.org/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tourism.australia.com/
http://www.capgemini.com/
http://www.visitbritain.org/
http://www.itb-berlin.de/
http://www.athinorama.gr/
http://http/odysseus.culture.gr/
http://www.cnn.com/travel/
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.greeka.com/
http://www.expedia.com/
http://www.virtualtourist.com/
http://www.zanteweb.gr/
http://www.lefkadaislandinfo.gr/
http://www.kefalonia-tours.gr/
http://www.kefaloniainfo.com/
http://www.ithaki.gr/
http://www.paxi.gr/
http://www.blueflag.org/
http://maps.google.com/
http://www.wikitravel.org/
http://www.frommers.com/
http://www.holidaycheck.com/
http://www.telegraph.co.uk/travel/
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Κέρκυρα: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

2

3

1

Η Κέρκυρα είναι προσβάσιμη αεροπορικώς μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της από 103 Ευρωπαϊκά αεροδρόμια 

και 53 αεροπορικές εταιρείες (>1.000 αφίξεις). Επιπλέον το νησί έχει 1 μεγάλο λιμάνι που συνδέεται με διάφορα μέρη 

και 1 υπερσύγχρονη μαρίνα. Το νησί διαθέτει ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο το οποίο όμως δεν βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση σε όλα τα σημεία.

N Είδος Περιγραφή

1 Κρατικός Αερολιμένας 

Κέρκυρας «Ιωάννης 

Καποδίστριας»

Μικρό σε μέγεθος αεροδρόμιο. Κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο 

σχηματίζονται μεγάλες ουρές και οι 

τουρίστες περιμένουν τις πτήσεις 

στον ήλιο.

2 Λιμάνι Κέρκυρας Το λιμάνι της Κέρκυρας συνδέεται με 

την Ηγουμενίτσα και την Πάτρα, 

τοπικά με τους Παξούς, την Ιθάκη και 

την Κεφαλονιά, καθώς επίσης και με 

4 λιμάνια της Ιταλίας (Μπρίντιζι, 

Μπάρι, Ανκόνα και Βενετία).

3 Μαρίνα Γουβιών Η μεγαλύτερη μαρίνα με γαλάζια 

σημαία στο Ιόνιο. Παρέχει 

σύγχρονες υπηρεσίες και έχει 

χωρητικότητα 960 θέσεων. 

4 Κόλπος Κασσιόπης Μικρά λιμάνια τα οποία φιλοξενούν

λίγα σκάφη μικρού έως μεσαίου 

μεγέθους.
5 Κόλπος

Παλαιοκαστρίτσας

6 Λιμάνι Λευκίμμης Σύνδεση με Ηγουμενίτσα.

4

5

6
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Κέρκυρα: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια ~1.000 Η Κέρκυρα είναι γνωστή για την ποικιλία της κουζίνας της. 

Μερικά από τα πιο γνωστά τοπικά πιάτα και προϊόντα είναι το 

σοφρίτο, η παστιτσάδα και το μπουρδέτο, η τσιτσιμπύρα και το 

κουμ-κουάτ.

Νυχτερινή ζωή 57 Υπάρχουν μπαρ και κέντρα με ζωντανή μουσική διαφόρων 

ειδών, τα οποία μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες μετά το 

δείπνο. 

Αγορές Πόλη Κέρκυρας Η Κέρκυρα διαθέτει μεγάλη ποικιλία καταστημάτων, μεταξύ των 

οποίων και διεθνείς αλυσίδες . Τα περισσότερα καταστήματα 

βρίσκονται γύρω από τις πλατείες Δημαρχείου και Θεοτόκη.

Υπόλοιπες Περιοχές Σε πολλά σημεία του νησιού  (Παλαιοκαστρίτσα, Μοραΐτικα)

υπάρχουν αγορές που εστιάζουν κυρίως σε χειροποίητα και 

τοπικά προϊόντα.

Τράπεζες

- Alpha Bank

- Eurobank

- Πειραιώς

- Εθνική

7 καταστήματα

3 καταστήματα

4 καταστήματα

5 καταστήματα

ΕΛΤΑ 26 καταστήματα
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Κέρκυρα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

 Η Κέρκυρα έχει πολλές περιοχές με τουριστικά καταλύματα. Ο μεγαλύτερος όγκος των ξενοδοχείων εκτείνεται σε 

όλη την ανατολική ακτή, από τη Μεσογγή μέχρι το Νησάκι. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές με μεγάλη τουριστική 

ανάπτυξη στα δυτικά (π.χ. η Παλαιοκαστρίτσα) και στα βόρεια.

 Υπήρχαν 402 καταγεγραμμένα ξενοδοχεία το 2014, εκ των οποίων το 84% ανήκε στην κατηγορία 1-3 αστέρων. 

 Επιπλέον καταγράφηκαν 1.105 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων. 

Μεσογγή

Κέρκυρα

Παλαιοκαστρίτσα
Νησάκι

Σιδαρή-Αχαράβη

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Κέρκυρα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)

 Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων διπλασιαστήκαν, από 7 το 2005 σε 14 το 2014, ενώ η Κέρκυρα είναι το μόνο νησί 

της περιφέρειας όπου παρατηρείται μείωση στον αριθμό ξενοδοχείων 4 αστέρων τα τελευταία 9 χρόνια. 

 Μικρή μείωση (<10%) παρατηρείται την ίδια περίοδο και στα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων.
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Πηγή: ΞΕΕ
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 Το 2014 το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κέρκυρας περιλάμβανε 23.955 δωμάτια. 

 Λίγο πάνω από το 40% του συνολικού αριθμού των δωματίων ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία ξενοδοχείων (4-5 

αστέρων), γεγονός που τοποθετεί την Κέρκυρα στην πρώτη θέση μεταξύ των Ιονίων Νήσων στη συγκεκριμένη 

κατηγορία.

 Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά ξενοδοχείο στην κατηγορία 5 αστέρων είναι 208 δωμάτια, ενώ τα ξενοδοχεία 4 

αστέρων έχουν 136 δωμάτια ανά μονάδα κατά μέσο όρο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν εκείνα των 2 

αστέρων, τα οποία διαθέτουν κατά μέσο όρο 34 δωμάτια.

 Στις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ο μέσος όρος είναι περίπου 5 δωμάτια ανά μονάδα, στοιχείο που δείχνει πως 

τα καταλύματα αυτά είναι πολύ μικρά σε μέγεθος.

Κέρκυρα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Αριθμός Δωματίων

Αριθμός Δωματίων ανά Κατηγορία (2014)
Μέσος Όρος Δωματίων ανά Κατηγορία

(Διαχρονική Μεταβολή )
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50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Υποδοχή

Εξυπηρέτηση

Καθαριότητα

Τοποθεσία

Φαγητό / Ποτό

Σχέση Ποιότητας-Τιμής

Δωμάτιο

Διασκέδαση

Κέρκυρα: Ξενοδοχεία

Ικανοποίηση Επισκεπτών

Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση αξιολογούνται υψηλά στην Κέρκυρα. Αντίθετα, το δωμάτιο και η διασκέδαση στα 

ξενοδοχεία βρίσκονται κάτω από το όριο του 80%. 

Πηγή: Review Pro / SETE Intelligence

Σχετικά χαμηλή αλλά 

ικανοποιητική 

αξιολόγηση με GRI

(γενικός δείκτης 

αξιολόγησης) της τάξης 

του 81,6%, ο οποίος 

είναι ελαφρώς 

χαμηλότερος από το 

μέσο όρο του 82,1% των 

Ιονίων Νήσων. 

Αξιολόγηση Διαφόρων Πτυχών
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Κέρκυρα: Ξενοδοχεία

Ικανοποίηση Επισκεπτών

Η αξιολόγηση της γενικής ικανοποίησης των πελατών είναι υψηλότερη σε ξενοδοχεία 1-2 αστέρων και χαμηλότερη 

σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών τους. 

Πηγή: Review Pro / SETE Intelligence

Αξιολόγηση ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου

Υψηλή απόδοση σε υποδοχή και 

εξυπηρέτηση, ενώ η διασκέδαση είναι ο 

μόνος δείκτης με χαμηλή αξιολόγηση.

Εξυπηρέτηση, καθαριότητα και 

τοποθεσία σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Φαγητό & ποτό, διασκέδαση και σχέση 

ποιότητας-τιμής σε  χαμηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα χαμηλός δείκτης για τα 

δωμάτια, αλλά ικανοποιητικοί οι 

υπόλοιποι που μετρήθηκαν. Έλλειψη 

στοιχείων για την υποδοχή, το φαγητό & 

ποτό και την ψυχαγωγία.  

Γενικά ικανοποιητική απόδοση. 

Χαμηλοί οι δείκτες για φαγητό & ποτό, 

διασκέδαση και δωμάτιο.
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Κέρκυρα: Ξενοδοχεία

Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις ανά Κατηγορία

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών μένει σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, στα οποία ο δείκτης ικανοποίησης 

είναι οριακά χαμηλότερος από το όριο του 80%. 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα πελατών μένει σε ξενοδοχεία 3 αστέρων, στα οποία ο δείκτης ικανοποίησης 

είναι υψηλότερος. 

Αφίξεις Τουριστών
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161Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Κέρκυρα: Ξενοδοχεία

Εξέλιξη Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις

 Οι Έλληνες κατέχουν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των τουριστών στην Κέρκυρα, όμως παρατηρείται 

συνεχής πτώση στον αριθμό τους από το 2010 έως το 2013. Η πτώση αυτή είναι της τάξης του 110%, γεγονός το 

οποίο οφείλεται στην οικονομική κρίση. 

 Οι χώρες αγορές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 22% την περίοδο 2009 – 2013.
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Κέρκυρα: Ξενοδοχεία

Εποχικότητα & Διάρκεια Παραμονής

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διάρκεια ΠαραμονήςΕποχικότητα - Αφίξεις

 Η Κέρκυρα έχει διευρυμένη εποχικότητα. Η τουριστική περίοδος ξεκινά τον Απρίλιο και τελειώνει τον 

Οκτώβριο.

 Η διάρκεια παραμονής των τουριστών σημείωσε πτωτική πορεία, από 7,7 νύχτες το 2006 σε 6,5 το 2010, 

αλλά έκτοτε εμφανίζει ανοδική πορεία και το 2013 η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε σε 7 νύχτες. 
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Κέρκυρα: Ξενοδοχεία
Αφίξεις & Διάρκεια Παραμονής Κύριων Χωρών Αγορών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις

 Η Κέρκυρα δεν εμφανίζει τόσο μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τους Βρετανούς όσο τα άλλα μεγάλα νησιά του Ιονίου. Το 

2012, οι Βρετανοί αποτελούσαν το 27% των αλλοδαπών τουριστών που διέμειναν σε ξενοδοχεία. Η δεύτερη αγορά ήταν 

οι Γερμανοί, με 18% του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών. 

 Η αγορά της Ρωσίας εμφάνισε σημαντική αύξηση αφίξεων την περίοδο 2005 – 2012. Επίσης, το 2012 σημείωσε τη 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, η οποία διαμορφώθηκε στις 9,3 νύχτες. 

 Η διάρκεια παραμονής των Γερμανών μειώθηκε από περίπου 10 νύχτες το 2006 σε 8 το 2012. 
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Κέρκυρα: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1
2

3

4

5

6

Ρωσία:

- 6 αεροδρόμια

- 7 αερογραμμές

Πολωνία:

- 6 αεροδρόμια

- 5 αερογραμμές

Γερμανία:

- 16 αεροδρόμια

- 8 αερογραμμές

Γαλλία:

- 9 αεροδρόμια

- 10 αερογραμμές

Ιταλία: + 3834%

- 7 αεροδρόμια

- 7 αερογραμμές

Ηνωμένο Βασίλειο:

- 19 αεροδρόμια

- 10 αερογραμμές

11

Ανερχόμενη αγορά με σημαντική 

αύξηση την περίοδο 2009-2014.

Νορβηγία: + 285%

- 4 αεροδρόμια

- 3 αερογραμμές Περίπου το 44% όλων 

των διεθνών αφίξεων το 

2014 προήλθαν από το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

 Η Ιταλία και η Νορβηγία 

βρίσκονται  εκτός της 

πρώτης 5αδας σύμφωνα 

με στοιχεία του 2014, 

αλλά παρουσίασαν 

σημαντική άνοδο κατά 

την περίοδο 2009 –

2014.

 Ενδιαφέρουσες αγορές 

είναι αυτές της Ινδίας και 

της Νότιας Αφρικής, που 

το κρίκετ παίζει 

σημαντικό ρόλο στο 

ταξίδι.
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Κέρκυρα: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Διεθνείς Αφίξεις

 Το 2014 οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν στις 1,1 εκατ. περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45% σε 

σύγκριση με το 2009.

 Όλες οι κύριες αγορές παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε αφίξεις κατά την περίοδο 2009 – 2014. Ρωσία:

• 240.242

Σουηδία:

•136.700

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Αγορές: Διεθνείς Αφίξεις
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Υποστηρικτικές Κατηγορίες *

Δραστηριότητες -
Φύση

Niche

Εκπαιδευτικός 
Τουρισμός

Καλύπτει  την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές ξένων πανεπιστημίων και κολεγίων, αλλά 
και προγράμματα εκπαίδευσης και γνωριμίας της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της Ελληνικής 
γλώσσας.

Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κύριες κατηγορίες,

η υποστηρικτική κατηγορία και η κατηγορία Niche, τις οποίες διαθέτει η Κέρκυρα.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Κομμένο Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. 

Κοντοκάλι Ναι
Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά, πολλά δέντρα και εγκαταστάσεις για 
θαλάσσια αθλήματα, όπως σκι.

Αλυκές Ποταμού Ναι Αμμώδης παραλία με καθαρά νερά και υποδομές για θαλάσσια αθλήματα.

Δασιά Ναι Οργανωμένη, ήσυχη και καθαρή παραλία. 

Αλμυρός Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία.

Δαφνίλα Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία.

Canal d‘ Amour Ναι
Οργανωμένη παραλία, που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, με εγκαταστάσεις για θαλάσσια 
αθλήματα. Είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με χαρακτηριστικό στοιχείο μια σήραγγα σε 
βράχο από την οποία περνά η θάλασσα.

Παλαιοκαστρίτσα - Παραλία με καθαρά νερά. 

Μπαρμπάτι - Παραλία με βότσαλο και καθαρά νερά, ιδανική για οικογένειες. 

Πέλεκας - Αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. 

Χαλικούντας -
Μεγάλη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. Ένα τμήμα της είναι οργανωμένο ενώ 
διαθέτει σημεία για απομόνωση. 

Μυρτιώτισσα - Παραλία με καθαρά νερά και με ένα τμήμα για γυμνιστές. 

Αγρίλλας - Αμμώδης παραλία. 

Άγιος Γεώργιος - Παραλία με ζεστά νερά. 

Σιδάρι - Παραλία με καθαρά νερά. 

Καλαμιώνες - Οργανωμένη παραλία με βότσαλο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή.
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Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Ερμόνες -
Παραλία που συνδυάζει άμμο με βότσαλο και καθαρά νερά. Ο βυθός είναι ιδανικός για 
εξερεύνηση. 

Άγιος Σπυρίδων -
Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με ρηχά νερά. Διαθέτει εστιατόρια, αναψυκτήρια και 
εγκαταστάσεις για θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως ενοικίαση κανό και θαλάσσιων 
ποδηλάτων. 

Ύψος - Παραλία με βότσαλο και διάφορους χώρους εστίασης.

Εκδρομές με 
πλοίο/ιστιοφόρο 

Λειτουργούν επιχειρήσεις που οργανώνουν εκδρομές με ιστιοφόρο. 

Καταδύσεις & 
θαλάσσια 
αθλήματα

Λειτουργούν επιχειρήσεις που διοργανώνουν ομαδικές καταδύσεις και θαλάσσια 
αθλήματα.

Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Όνομα Περιγραφή

Νέο Φρούριο 
(Fortezza Nuova)

Φρούριο που κτίστηκε από τους Ενετούς το 1576-1645. Ήταν ενωμένο με το παλαιό φρούριο (Fortezza Veccia) με 
τείχη. Έχει υποστεί πολλές καταστροφές και επισκευές. Στεγάζει εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού και 
φιλοξενεί εκθέσεις.

Παλαιό Φρούριο
(Fortezza Veccia)

Δείγμα οχυρωματικής τέχνης, βυζαντινής και ενετικής εποχής. Κτίστηκε μεταξύ 11ου - 15ου αιώνα, περιβάλλοντας 
το νησάκι στα ανατολικά της πόλης, με την οποία ενώνεται με γέφυρα στην πλατεία της Σπιανάδας. Στον 
εσωτερικό χώρο του φρουρίου κτίστηκαν επιβλητικά κτίρια, όπως μία φυλακή που έκτισαν το 1786 οι Ενετοί, 
στρατώνες και νοσοκομείο που έκτισαν το 1850 οι Άγγλοι, καθώς και έναν ναό αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, 
με μορφή αρχαίου ελληνικού ναού. Φιλοξενεί επίσης μουσικό σχολείο, συλλογή βυζαντινών εικόνων και 
ψηφιδωτών και διάφορα εργαστήρια.      

Παλαιά Πόλη

Τα δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά κτίρια σε ποικιλία αρχιτεκτονικών ρυθμών, τα οποία σώζονται σε άριστη 
κατάσταση, αποτελούν ένα ανοικτό μουσείο. Διακρίνονται ολόκληρα αρχιτεκτονικά σύνολα ή μεμονωμένα κτίρια 
με χαρακτήρα και στοιχεία γοτθικά, αναγεννησιακά, μανιερισμού, μπαρόκ, νεοκλασικά, Art Nouveau. Η 
εφαρμογή αρχιτεκτονικών ρυθμών της Δύσης συνδυάζεται αρμονικά με το ελληνικό στοιχείο, γεγονός που 
φανερώνει το υψηλό πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο της κερκυραϊκής κοινωνίας σε όλες τις εποχές. 
Πρόκειται για Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (2007).

Casa Parlante
Πρόκειται για ένα «Ζωντανό Μουσείο» που στεγάζεται στην παλαιά πόλη, σε νεοκλασικό αρχοντικό, με 
κινούμενες ομιλούσες ανθρώπινες μορφές, ρομποτικής τεχνολογίας, που παρουσιάζουν την καθημερινή ζωή της 
αστικής τάξης του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Το μουσείο έλαβε το  Βραβείο Ελληνικής Ευρεσιτεχνίας το 2013.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Όνομα Περιγραφή

Ανάκτορο Αρχαγγέλου  
Μιχαήλ & Γεωργίου 
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

Νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της Βρετανικής κατοχής (1814-1864) 
ως κατοικία των Άγγλων Αρμοστών και ως γραφεία της Αρμοστείας. Το 1928 έγινε μουσείο που φιλοξένησε τη 
συλλογή Σινοϊαπωνικής Τέχνης του Γρηγορίου Μάνου, η οποία γρήγορα διευρύνθηκε από άλλες δωρεές. Σήμερα, 
με 15.000 αντικείμενα τεχνών της Ανατολής, αποτελεί το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα αφιερωμένο στην 
Ασιατική τέχνη. 

Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
Ναός αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο «Κυρά Αντιβουνιώτισσα». Αποτελεί ένα από τα πιο  χαρακτηριστικά 
εκκλησιαστικά μνημεία της πόλης της Κέρκυρας, ενώ λειτουργεί από τον 15ο αιώνα. Διαθέτει κειμήλια και 
σημαντική συλλογή εικόνων. 

Αρχαιολογικό Μουσείο
Κτίστηκε το 1960 και στεγάζει ευρήματα μιας πλούσιας αποικίας των Κορινθίων που άνθησε στην Κέρκυρα τον 6ο

π.Χ. αιώνα. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται αετωματικά γλυπτά του ναού της Αρτέμιδος, χάλκινα και άλλα 
ευρήματα. Παραμένει κλειστό λόγω ανακαίνισης.

Ενυδρείο
Βρίσκεται στην Παλαιοκαστρίτσα και δημιουργήθηκε το 2008. Εκεί οργανώνονται επίσης ξεναγήσεις του βυθού 
μέσω πλοιαρίων.

Ανάκτορο Αχίλλειο

Μία από τις πιο δημοφιλείς επαύλεις της Ευρώπης. Κτίστηκε το 1890 από Ιταλούς αρχιτέκτονες και είναι 
αφιερωμένο στον Αχιλλέα. Το κτίριο και τους κήπους στολίζουν αγάλματα του Αχιλλέα και πλήθος άλλων 
αγαλμάτων και προτομών, όπως οι Μούσες, οι Χάριτες,  ο Απόλλων Κιθαρωδός και οι 13 σοφοί της αρχαιότητας. 
Το ανάκτορο είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Κατά την διάρκεια των δυο παγκοσμίων πολέμων 
μετατράπηκε σε νοσοκομείο και το 1962, μετά από σημαντική επισκευή, σε Καζίνο. Σήμερα λειτουργεί ως 
μουσείο.

Σπιανάδα (Κεντρική 
Πλατεία)

Η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Βρίσκεται απέναντι από το Παλαιό Φρούριο και περιβάλλεται από 
εντυπωσιακά κτίρια, όπως το ανάκτορο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γεωργίου, το Λιστόν, ένα επίμηκες κτίριο με 
αψιδωτή στοά από την εποχή της Γαλλικής κυριαρχίας. Κατασκευάστηκε το 1807 από τον Mathieu Lesseps.

Ποντικονήσι 
Μικρό νησί, στο οποίο, κατά την εποχή του Όθωνα, κτίστηκε μοναστήρι με εκκλησία αφιερωμένη στη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.
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Όνομα Περιγραφή

Μον Ρεπό / 
Μουσείο Παλαιόπολης

Τριώροφη πολυτελής έπαυλη νεοκλασικού ρυθμού, η οποία κτίστηκε το 1831 από τον Άγγλο αρχιτέκτονα 
Whitmore για τον Frederic Adam. Με την ένωση των Επτανήσων παραχωρήθηκε στον βασιλιά των Ελλήνων 
Γεώργιο Α’ μέχρι το 1967.  Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Παλαιόπολης. 

Μονή Παντοκράτορα
Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του νησιού (913 μέτρα). Κτίστηκε πριν από τον 17ο αιώνα, ενώ 
τοιχογραφήθηκε στις αρχές του 20ού.

Άγιος Σπυρίδωνας
Επτανησιακή βασιλική του 1589, προς τιμή του πολιούχου της Κέρκυρας. Η οροφή της χωρίζεται σε 17 
τμήματα, ζωγραφισμένα από τον αγιογράφο Παναγιώτη Δοξαρά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή (συνέχεια 

από την προηγούμενη σελίδα).

Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

Ναυτικός Τουρισμός / MICE

Όνομα Περιγραφή

Κρουαζιέρα
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Κέρκυρας (με πρόσφατη επέκταση της αποβάθρας για 
κρουαζιερόπλοια) εξυπηρετούν τους τουρίστες σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το λιμάνι της Κέρκυρας 
χρησιμοποιείται επίσης ως λιμάνι εκκίνησης από μερικές εταιρείες.

Yachting
Η Κέρκυρα διαθέτει τη σύγχρονη μαρίνα των Γουβιών, η οποία έχει γαλάζια σημαία και παρέχει όλες τις υπηρεσίες 
που χρειάζονται τα σκάφη. Η ανάπτυξη της Αδριατικής, στην οποία βρίσκονται περισσότερα από 1.300 νησιά, 
δημιουργεί ευκαιρίες για τον τομέα του yachting.

Περιγραφή

Η Κέρκυρα προσφέρεται για συνεδριακό τουρισμό, διαθέτοντας συνεδριακές εγκαταστάσεις κυρίως σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με
δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 600 συνέδρων.

Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη της Κέρκυρας έχει κατασκευάσει σε απόσταση 200 μέτρων από την πόλη ένα συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα 
φιλοξενίας 1.000 συνέδρων, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα εξοπλισμένο και δεν λειτουργεί. Επίσης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας διαθέτει 
συνεδριακές εγκαταστάσεις. 

Τέλος, η Κέρκυρα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στον τομέα του MICE, λόγω των εθνικών και διεθνών αεροπορικών συνδέσεών της και 
του πλούσιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποδομές MICE με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κρουαζιέρα και οι υποδομές του yachting  με μια σύντομη περιγραφή.
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν

City Break

Όνομα Περιγραφή

Helios Festival Μουσικό φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενεί διεθνούς φήμης DJs.

Barrakud Festival Περιλαμβάνει ολονύχτια Beach Parties.

Corfu Beer Festival Συνδυασμός εκδηλώσεων με μουσική, γευσιγνωσία, σεμινάρια και διασκέδαση.

Φεστιβάλ Χορού Λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την πόλη. Στα πλαίσιά του πραγματοποιούνται επίσης ορισμένες παραστάσεις.

Utopia Quest Fest
Θέατρο με ιστιοπλοϊκό τσίρκο, τσίρκο δρόμου, κουκλοθέατρο, κινηματογράφο με πεντάλ, ποδηλατοπαρέλαση 
στην πόλη, εργαστήρια ισορροπίας & αρμονίας.

Άλλα Φεστιβάλ
Μουσικό Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Τεχνών, Φεστιβάλ Animation, Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Τουρισμού «Ionian 
Festival» κτλ.

Η Κέρκυρα διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ενώ η Παλιά Πόλη αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Επιπλέον, η 
πόλη της Κέρκυρας διαθέτει όπως αναφέρονται και στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό (σελίδες  82-83) τα ακόλουθα αξιοθέατα:

• Νέο & Παλαιό Φρούριο
• Casa Parlante
• Ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Γεωργίου (σήμερα στεγάζει το μουσείο Ασιατικής Τέχνης)
• Μουσείο Αντιβουνιώτισσας
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Σπιανάδα (Κεντρική Πλατεία)

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες εστίασης με πλούσια τοπική παραδοσιακή κουζίνα, προσφέροντας πλούσια γαστρονομική εμπειρία. Η Κέρκυρα 
προσφέρεται για νυχτερινή διασκέδαση διαθέτοντας ποικιλία χώρων διασκέδασης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ευκαιρίες για city break μια σύντομη περιγραφή
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Κέρκυρα: Τουριστικό Προϊόν
Δραστηριότητες – Φύση (Υποστηρικτική Κατηγορία) / Niche

Όνομα Περιγραφή 

Ιππασία Λειτουργούν αρκετές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκμάθησης ιππασίας. 

Είδος Περιγραφή

Εκπαιδευτικός Τουρισμός
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργεί από το 1985. Στην Κέρκυρα στεγάζονται 6 ακαδημαϊκά τμήματα και 9 
μεταπτυχιακά προγράμματα, με συνολικά περίπου 2.500 φοιτητές. Τα προγράμματα ανταλλαγής 
φοιτητών φέρνουν στην Κέρκυρα και φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δραστηριότητα  με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός τουρισμός με μια σύντομη περιγραφή.









































194Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Ζάκυνθος: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

2

3

1

 Η Ζάκυνθος είναι προσβάσιμη μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της από 59 Ευρωπαϊκά αεροδρόμια και 45 

αεροπορικές εταιρείες (>1.000 αφίξεις). 

 Επιπλέον, το νησί έχει 2 λιμάνια που το συνδέουν με την Κυλλήνη στην Πελοπόννησο και με την Κεφαλονιά.

 Η Ζάκυνθος έχει γενικά ένα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο με κύριους, δευτερεύοντες και μη-ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους, κάποιοι από τους οποίους όμως είναι σε κακή κατάσταση.

N Είδος Περιγραφή

1 Κρατικός Αερολιμένας 

Ζακύνθου «Διονύσιος 

Σολωμός»

Δημόσιο αεροδρόμιο με ελλιπή 

συντήρηση (βάψιμο, χώροι 

πρασίνου κτλ.). Επίσης δεν 

διαθέτει υπηρεσία VIP.

2 Λιμάνι Ζακύνθου Το κύριο λιμάνι της Ζακύνθου, το 

οποίο συνδέεται με την Κυλλήνη 

της Πελοποννήσου.

3 Λιμάνι Αγίου Νικολάου Λιμάνι στα βόρεια του νησιού που 

παρέχει σύνδεση με την 

Κεφαλονιά.

4 Λιμάνι Άγιος Σώστης Η Ζάκυνθος δεν διαθέτει 

οργανωμένη μαρίνα. Έχει 2 

λιμάνια με μερικές θέσεις, καθώς 

επίσης πολύ μικρά λιμάνια στον 

Άγιο Σώστη, στο Κερί και τις 

Αλυκές όπου φιλοξενούν μικρά 

σκάφη. 

5 Λιμάνι Κερί

6 Λιμάνι Αλυκές

4

5

6
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Ζάκυνθος: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια 578 Μερικά από τα τοπικά προϊόντα είναι η γραβιέρα Ζακύνθου, το 

λαδοτύρι, το μαντολάτο και το παστέλι. 

Νυχτερινή ζωή 65 Η νυχτερινή ζωή του νησιού είναι η πιο έντονη στο Ιόνιο και 

αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες νεαρής ηλικίας.

Αγορές Πόλη Ζακύνθου Τα καταστήματα βρίσκονται κυρίως σε 3 παράλληλες οδούς: την 

Αλέξανδρου Ρώμα, η οποία είναι ο κεντρικότερος δρόμος, τη 

Φώσκολου και την Τερτσέτη. Όλα τα καταστήματα βρίσκονται σε 

κοντινή απόσταση μεταξύ τους, προσφέροντας στον επισκέπτη 

τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις αγορές του ευχάριστα. 

Περιοχές Τουριστικών

Θέρετρων

Οι περιοχές με resorts όπως ο Λαγανάς και ο Αλυκανάς 

διαθέτουν ποικιλία καταστημάτων με ρούχα, δώρα και 

αναμνηστικά, χειροποίητα είδη, κεραμικά κ.ά. 

Τράπεζες

- Alpha Bank

- Eurobank

- Πειραιώς

- Εθνική

2 καταστήματα

2 καταστήματα

3 καταστήματα

2 καταστήματα

ΕΛΤΑ 7 καταστήματα
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Ζάκυνθος: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

 Τρεις περιοχές του νησιού δέχονται το μεγαλύτερο όγκο τουριστών: η περιοχή Λαγανάς στα νότια, η ευρύτερη περιοχή 

της πόλης της Ζακύνθου και η περιοχή Αλυκανάς.

 Υπήρχαν 276 καταγεγραμμένα ξενοδοχεία το 2014, εκ των οποίων το 89% ανήκε στην κατηγορία 1-3 αστέρων και το 

11% στην κατηγορία 4 – 5 αστέρων. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η κατηγορία 2 αστέρων με ποσοστό 62%.

 Επιπλέον καταγράφηκαν 954 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων, οι οποίες προσελκύουν κυρίως τουρίστες με 

χαμηλότερο προϋπολογισμό ταξιδιού.

Λαγανάς

Ζάκυνθος

Αλυκανάς

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Ζάκυνθος: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

 Η κατηγορία ξενοδοχείων 5 αστέρων εμφανίζει μεγάλη αύξηση, από 1 το 2006 σε 6 το 2014, ενώ ο 

αριθμός των ξενοδοχείων 4 αστέρων παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. 

 Η κατηγορία 3 αστέρων αυξήθηκε από 51 μονάδες το 2005 σε 68 μονάδες το 2014, ενώ ο αριθμός 

των ξενοδοχείων 1-2 αστέρων παραμένει σταθερός.
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Πηγή: ΞΕΕ

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)
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 Μόλις το 18% του συνολικού αριθμού των δωματίων στο νησί της Ζακύνθου (15.686 δωμάτια) ανήκει στην υψηλότερη 

κατηγορία ξενοδοχείων, παράγοντας ο οποίος είναι βασικός για την προσέλκυση high-end πελατών με μεγαλύτερη 

αγοραστική δυνατότητα.

 Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά ξενοδοχείο είναι μικρός. Στα ξενοδοχεία 2 αστέρων διαμορφώνεται στα 40 δωμάτια 

ανά μονάδα, ενώ τα ξενοδοχεία 5 αστέρων διαθέτουν 108 δωμάτια ανά μονάδα κατά μέσο όρο. 

 Στις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ο μέσος όρος είναι 7 δωμάτια ανά μονάδα. Οι ιδιοκτήτες εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τους τουριστικούς πράκτορες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση στο περιθώριο κέρδους και στην ποιότητα 

των υπηρεσιών. 

Ζάκυνθος: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Αριθμός Δωματίων

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Δωματίων ανά Κατηγορία (2014)
Μέσος Όρος Δωματίων ανά Κατηγορία

(Διαχρονική Μεταβολή)
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50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Υποδοχή

Φαγητό / Ποτό

Εξυπηρέτηση

Τοποθεσία

Σχέση Ποιότητας-Τιμής

Καθαριότητα

Δωμάτιο

Διασκέδαση

Η υποδοχή, το φαγητό & το ποτό και οι υπηρεσίες γενικότερα αξιολογούνται θετικά στη Ζάκυνθο. Τα δωμάτια και η 

ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία δεν είναι ικανοποιητικά και βρίσκονται κάτω από το όριο του 80%. 

Πηγή: Review Pro / SETE Intelligence

Ικανοποιητική 

βαθμολογία με GRI

(γενικός δείκτης 

αξιολόγησης) της τάξης 

του 82,3%, ο οποίος 

είναι ελαφρώς 

καλύτερος από το μέσο 

όρο του 82,1% των 

Ιονίων Νήσων.

Αξιολόγηση Διαφόρων Πτυχών

Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία

Ικανοποίηση Επισκεπτών
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50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

4*

3*

1-2*

Η αξιολόγηση της γενικής ικανοποίησης των πελατών είναι υψηλότερη σε ξενοδοχεία 1-2 αστέρων και χαμηλότερη 

σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών τους. 

Πηγή: Review Pro / SETE Intelligence

Αξιολόγηση ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου

Η τοποθεσία και η καθαριότητα 

αξιολογούνται πολύ ικανοποιητικά, 

αλλά η σχέση ποιότητας-τιμής και η 

υποδοχή δεν συγκεντρώνουν 

ικανοποιητικό βαθμό.

Με εξαίρεση τις κατηγορίες φαγητό & 

ποτό και ψυχαγωγία, τα ξενοδοχεία 3 

αστέρων παρέχουν υπηρεσίες που 

ικανοποιούν τους πελάτες τους.

Τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων έχουν 

καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς 

που αξιολογήθηκαν. Ωστόσο δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την υποδοχή, 

το φαγητό & ποτό και την ψυχαγωγία. 

Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία

Ικανοποίηση Επισκεπτών
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 Η πλειοψηφία των τουριστών μένει σε ξενοδοχεία 3 αστέρων, από τα οποία οι περισσότεροι μένουν 

ικανοποιημένοι. 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα ξενοδοχεία 2 αστέρων, οι πελάτες των οποίων δηλώνουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση συγκριτικά με τα ξενοδοχεία 3 αστέρων.

Αφίξεις Τουριστών
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Διανυκτερεύσεις Τουριστών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία

Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις ανά Κατηγορία 

ξενοδοχείου
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Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία

Εξέλιξη Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Αλλοδαποί ΗΒ Έλληνες

 Την περίοδο 1996 -1999 ο τουρισμός αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό, με αύξηση των διανυκτερεύσεων από περίπου 500.000

σε σχεδόν 2 εκατομμύρια, ενώ ακολούθησε μια περίοδος στασιμότητας μέχρι το 2006.

 Η Ζάκυνθος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2005, το 71% των ξένων αφίξεων σε 

ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο ήταν Βρετανοί. Τα επόμενα έτη το ποσοστό αυτό μειώθηκε, αλλά παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο 

του 62% το 2012. 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία τουριστών είναι οι Έλληνες, των οποίων οι αφίξεις μειώθηκαν σταδιακά την περίοδο 

2010-2013, κυρίως λόγω της κρίσης, ενώ ανέκαμψαν το 2014.

* Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις αφίξεις του Ηνωμένου Βασιλείου

Αφίξεις Ελλήνων και Αλλοδαπών
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Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία

Εποχικότητα & Διάρκεια Παραμονής

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διάρκεια ΠαραμονήςΕποχικότητα - Αφίξεις
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 Η Ζάκυνθος έχει σταθερή εποχικότητα, με την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου να προσελκύει το 92% των ξένων 

τουριστών.

 Η μέση διάρκεια παραμονής σύμφωνα με το πακέτο προσφορών των τουριστικών γραφείων είναι 7 ημέρες. 
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Τσεχία

Ολλανδία

Πολωνία

Σουηδία

Ζάκυνθος: Ξενοδοχεία
Αφίξεις & Διάρκεια Παραμονής Κύριων Χωρών Αγορών*

* Μη περιλαμβανομένης της κύριας χώρας αγοράς Ηνωμένου Βασιλείου 

Αφίξεις

 Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλες κύριες χώρες αγορές είναι η Τσεχία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία. Κάθε 

μια από τις κύριες χώρες αγορές αντιπροσωπεύει το 3% - 4% του συνόλου των αλλοδαπών αφίξεων στο νησί.

 Η μέση διάρκεια παραμονής των ξένων ήταν 8 ημέρες την περίοδο 2005 - 2008, ενώ την περίοδο 2009 – 2012 μειώθηκε 

στις 7,6 νύχτες. Για τις 4 κύριες χώρες αγορές εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, η μέση διάρκεια παραμονής ήταν μεταξύ 

7 – 8 διανυκτερεύσεων το 2012.

 Η μέση διάρκεια παραμονής των Βρετανών το 2012 ήταν 7,6 νύχτες.

Διάρκεια Παραμονής
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
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Ζάκυνθος: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1
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6

Ρωσία:

- 2 αεροδρόμια

- 5 αερογραμμές

Πολωνία:

- 6 αεροδρόμια

- 3 αερογραμμές

Τσεχία:

- 3 αεροδρόμια

- 1 αερογραμμή

Ολλανδία:

- 1 αεροδρόμια

- 3 αερογραμμές

Ιταλία: + 938%

- 5 αεροδρόμια

- 10 αερογραμμές

Ηνωμένο Βασίλειο:
- 9 αεροδρόμια

- 9 αερογραμμές 

Ανερχόμενη αγορά με σημαντική 

αύξηση την περίοδο 2009-2014.

 Περίπου το 45% όλων 

των διεθνών αφίξεων το 

2014 προήλθαν από το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

 Η Ιταλία παρουσίασε 

σημαντική αύξηση σε 

αφίξεις κατά την περίοδο 

2009 – 2014, ωστόσο 

δεν περιλαμβάνεται στην 

πρώτη 5άδα αγορών το 

2014.
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Ζάκυνθος: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Διεθνείς Αφίξεις

 Σε σύγκριση με το 2009, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 34% το 2014 φτάνοντας τις 575.000.

 Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την κύρια αγορά της Ζακύνθου, αυξήθηκαν κατά 7% την περίοδο 

2009 – 2014. Ρωσία:

• 240.242

Σουηδία:

•136.700

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Αγορές: Διεθνείς Αφίξεις
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Υποστηρικτικές Κατηγορίες *

Δραστηριότητες -
Φύση

Niche *

Εκπαιδευτικός 
Τουρισμός

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κύριες κατηγορίες,

η υποστηρικτική κατηγορία και η κατηγορία Niche, τις οποίες διαθέτει η Ζάκυνθος.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 

Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών
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Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Αλυκανάς 1 Ναι Αμμώδης παραλία.

Αλυκές 1 Ναι Μεγάλη, αμμώδης παραλία με εγκαταστάσεις για θαλάσσια αθλήματα.

Άμπουλα Ψαρού Ναι Μικρή παραλία που συνδυάζει άμμο και βότσαλο, με καθαρά νερά. 

Τσιλιβή Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία, με τμήματα με βότσαλο μη οργανωμένα.

Μπούκα Ναι Μικρή, ήσυχη, αμμώδης παραλία με ρηχά και καθαρά νερά.

Άμπουλα Τραγάκι Ναι Αμμώδης παραλία με καθαρά νερά και δέντρα που προσφέρουν σκιά.

Κατραγάκι Ναι Μικρή παραλία που συνδυάζει άμμο και βότσαλο με καθαρά νερά.

Πόρτο Λιμνιώνας - Βραχώδης και απότομη παραλία με καθαρά, παγωμένα βαθιά νερά, ιδανικά για καταδύσεις.

Ξύγκια -
Μικρή, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά, η οποία λόγω του ότι είναι απότομη δεν 
ενδείκνυται για παιδιά.

Γέρακας -
Αμμώδης παραλία που αποτελεί σημείο ωοτοκίας των χελωνών καρέτα-καρέτα
(προστατευόμενη περιοχή). Συγκεντρώνει πολύ κόσμο. 

Βασιλικός - Παραλία με καθαρά, ζεστά νερά που ενδείκνυται για οικογένειες. 

Ναυάγιο - Παραλία με καθαρά νερά που συγκεντρώνει πολύ κόσμο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή.
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Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν 

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Περιγραφή

Εκδρομές με σκάφος Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που προσφέρουν εκδρομές με σκάφος. 

Καταδύσεις & 
θαλάσσια αθλήματα

Λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες καταδύσεων.

Νεροτσουλήθρες Υπάρχουν 3 εγκαταστάσεις.

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Μπανάνα - Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με ρηχά νερά που ενδείκνυται για οικογένειες. 

Καλαμάκι - Οργανωμένη, αμμώδης παραλία, ιδανική για οικογένειες. 

Λαγανάς - Μεγάλη παραλία που διαθέτει πολλά beach bars και συγκεντρώνει πολύ κόσμο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θαλάσσιες δραστηριότητες με μια σύντομη περιγραφή.
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Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Όνομα Σχόλια

Ναός Παναγιάς Σκοπιώτισσας

Βυζαντινός ναός, κτισμένος τον 16ο αιώνα, επάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Στο 
εσωτερικό του σώζονται ορισμένες τοιχογραφίες και το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Στο δάπεδο έχει το 
σύμβολο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, έναν δικέφαλο αετό. Η εικόνα της Παναγίας είναι από την 
Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Ιστορικός χώρος.

Εκκλησία Αγίου Διονυσίου (Πολιούχος 
του νησιού)

Ο ναός κτίστηκε πρώτη φορά το 1807, καταστράφηκε από σεισμό και το 1925 και ξανακτίστηκε. Οι 
τοιχογραφίες είναι εξαιρετικής τέχνης. Το καμπαναριό του είναι αντίγραφο του αντίστοιχου του Αγίου 
Μάρκου στη Βενετία. Στο ναό φυλάσσεται το λείψανο του Αγίου Διονυσίου μέσα σε  ασημένιο 
φέρετρο, όπως και πολλά άλλα κειμήλια και θρησκευτικοί θησαυροί.

Μουσείο ελιάς Aristeon
Στο μουσείο γίνεται ξενάγηση των επισκεπτών στην παραγωγική διαδικασία του ελαιόλαδου, από το 
ξύλινο πιεστήριο του 18ου αιώνα έως το σύγχρονο φυγοκεντρικό μηχάνημα δύο φάσεων. (πηγή:
http://www.aristeon.gr/olive-press-museum)

Μουσείο Διονύσιου Σολωμού

Αφιερωμένο στην μνήμη του Εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, από δωρεές  ιδιωτών. Στεγάζεται σε 
ένα παλαιό κτίριο της πόλης και αποτελεί κέντρο πνευματικών συναντήσεων και μελετών. Φυλάσσει 
πολυάριθμα έγγραφα και κειμήλια της ιστορίας και του πολιτισμού της Ζακύνθου, από διάφορες 
εποχές. (πηγή: http://pneymatikes-synomosies0.webnode.gr/ο-παραμελημενοσ-διονυσιοσ-σολωμοσ-
/)

Βυζαντινό μουσείο

Περιλαμβάνει βυζαντινές εικόνες, ξυλόγλυπτα τέμπλα, προσκυνητάρια και παγκάρια, μαρμάρινα 
σκαλιστά θραύσματα ναών, τοιχογραφίες, πίνακες  από τον 12 -19ο αιώνα και άλλα αντικείμενα όπως 
κηροπήγια, λειψανοθήκες και εκκλησιαστικά σκεύη. Στα σημαντικά εκθέματα περιλαμβάνονται επίσης 
έργα ζωγραφικής του 18ου αιώνα. (πηγή: http://ecozante.com/gr/the-byzantine-museum)

Μουσείο φυσικής ιστορίας Χέλμη
Παρέχει πολλές πληροφορίες για την χλωρίδα και την πανίδα της Ζακύνθου και άλλων περιοχών. 
Επίσης προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κάστρο Μπόχαλης
Πολύ γνωστή περιοχή του νησιού, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πόλης με μαγευτική 
θέα.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.
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Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν

Ναυτικός Τουρισμός / MICE

Περιγραφή

Η Ζάκυνθος προσφέρει περιορισμένη συνεδριακή υποδομή. Μόνο ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 300 
συνέδρων. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου διαθέτει επίσης συνεδριακές εγκαταστάσεις.

Όνομα Περιγραφή

Κρουαζιέρα

Το 2014 επισκέφτηκαν το λιμάνι της Ζακύνθου 13 κρουαζιερόπλοια, έναντι 34 το 2013 και 9 το 
2012. Οι υποδομές του λιμανιού είναι προς το παρόν ανεπαρκείς και χρειάζονται βελτίωση και 
επέκταση. Ωστόσο ορισμένες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων συμπεριλαμβάνουν τη Ζάκυνθο στο 
δρομολόγιο τους και προσφέρουν εκδρομές στα κύρια αξιοθέατα του νησιού. 

Yachting
Δεν υπάρχουν καλά οργανωμένες μαρίνες στο νησί, ενώ χρειάζονται υποδομές στον 
συγκεκριμένο τομέα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποδομές του MICE με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποδομές για yachting με μια σύντομη περιγραφή.
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Ζάκυνθος: Τουριστικό Προϊόν
Δραστηριότητες – Φύση / Niche (Υποστηρικτικές Κατηγορίες)

Όνομα Περιγραφή

Γαλάζιες Σπηλιές

Οφείλουν το όνομά τους στις αντανακλάσεις του νερού στο εσωτερικό τους.
Σε πολλές από αυτές τις σπηλιές, η πρόσβαση είναι δυνατή με μικρό/μεσαίο σκάφος, ενώ άλλες μπορούν να  
εξερευνηθούν μόνο από έμπειρους κολυμβητές και δύτες. (πηγή: http://www.zanteisland.com/el/galazies-
spilies-zakynthos.php)

Μαραθονήσι νησί της Χελώνας
Προσελκύει πλήθος από τουρίστες το καλοκαίρι. Ονομάζεται Μαραθονήσι αλλά πολλοί ντόπιοι το αποκαλούν 
το νησί της χελώνας επειδή αποτελεί σημείο ωοτοκίας της χελώνας καρέτα-καρέτα.
Ιδανικό για υποβρύχια σπορ. 

Ιππασία Στη Ζάκυνθο υπάρχουν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εκμάθησης ιππασίας.

Όνομα Περιγραφή

Εκπαιδευτικός Τουρισμός

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων:
• Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος
• Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Το Επιστημονικό Πάρκο Ζακύνθου αποτελεί Ελληνο-Νορβηγική συνεργασία με σκοπό την εκπαίδευση, την 
έρευνα και την επιχειρηματικότητα στο νησί της Ζακύνθου. Στόχος του είναι η έρευνα σε θέματα 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως για παράδειγμα των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα του Πάρκου 
αναπτύσσεται με τη συνεργασία του Νορβηγικού Πανεπιστήμιου Επιστημών Ζωής, του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων (ΤΕΙ) και του αγροκτήματος της  οικογένειας Θεριανού.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα φυσικού κάλλους αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός τουρισμός με μια σύντομη περιγραφή.
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Κεφαλονιά: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

4

2

1

 Η Κεφαλονιά είναι προσβάσιμη μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της από 26 Ευρωπαϊκά αεροδρόμια και 19 

αεροπορικές εταιρείες (>1.000 αφίξεις). 

 Διαθέτει δύο κύρια λιμάνια στο ανατολικό του τμήμα που το συνδέουν με την ηπειρωτική Ελλάδα και την Ιταλία.

Είναι το μεγαλύτερο από τα Ιόνια Νησιά, με αρκετά μεγάλο οδικό δίκτυο με μεγάλες διαδρομές.

N Είδος Περιγραφή

1 Κρατικός 

Αερολιμένας 

Κεφαλονιάς «Άννα 

Πολάτου»

Το αεροδρόμιο της 

Κεφαλονιάς είναι πολύ μικρό 

σε μέγεθος, γεγονός που 

δημιουργεί προβλήματα 

συμφόρησης κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού. 

2 Λιμάνι Σάμης Σύνδεση με Πάτρα, Ιθάκη και 

Ιταλία, με θέσεις ελλιμενισμού 

για μικρό αριθμό σκαφών.

3 Λιμάνι Πόρου Σύνδεση με Κυλλήνη, 

περιορισμένος χώρος για 

σκάφη.

4 Λιμάνι Ληξουρίου Σύνδεση με Κυλλήνη.

5 Λιμάνι Φισκάρδου Μικρό λιμάνι με μερικές 

θέσεις για σκάφη.

3

5
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Κεφαλονιά: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια 422 Μερικά από τα τοπικά προϊόντα της Κεφαλονιάς είναι το κρασί 

ρομπόλα, η φέτα Κεφαλονιάς, το μέλι, η μάντολα, ενώ 

φημισμένη τοπική συνταγή είναι η αλιάδα. 

Νυχτερινή ζωή 21 Τα περισσότερα μπαρ στο νησί έχουν καλές κριτικές και 

παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Αγορές Αργοστόλι Η αγορά εκτείνεται στη διαδρομή από το Λιθόστρωτο στην 

πλατεία της Καμπάνας έως την κεντρική πλατεία του 

Αργοστολίου, την πλατεία Βαλλιάνου.

Τράπεζες

- Alpha Bank

- Eurobank

- Πειραιώς

- Εθνική

4 καταστήματα

1 καταστήματα

3 καταστήματα

3 καταστήματα

ΕΛΤΑ 10 καταστήματα
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

 Ο μεγαλύτερος όγκος των ξενοδοχείων της Κεφαλονιάς βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, από το Αργοστόλι μέχρι 

τα Λουρδάτα. Βορειότερα, τα δύο κέντρα που συγκεντρώνουν εύλογο ποσοστό ξενοδοχείων είναι τα λιμάνια της Σάμης 

και του Φισκάρδου.

 Υπήρχαν 144 καταγεγραμμένα ξενοδοχεία το 2014, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μερίδιο, με ποσοστό 60%, ανήκε στην 

κατηγορία 2 αστέρων. Μόνο το 14% του συνόλου των ξενοδοχείων ανήκε στην κατηγορία των 4 - 5 αστέρων το 2014. 

 Επιπλέον καταγράφηκαν 764 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων.  

Αργοστόλι
Λουρδάτα

Σάμη

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

 Μέχρι το 2008 δεν υπήρχε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο νησί, ενώ από το 2011 υπάρχουν 4. 

 Μεγάλη αύξηση παρατηρείται επίσης στα ξενοδοχεία 3-4  αστέρων, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία 1-2 

αστέρων, τα οποία έχουν μείνει σχεδόν σταθερά σε αριθμό από το 2005. 
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5*  4* 3* 2* 1*

Πηγή: ΞΕΕ

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)
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371

1.259

1.144

2.397

104
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 Σε σύνολο 5.275 δωματίων, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η κατηγορία ξενοδοχείων 2 αστέρων με περίπου 2.400 

δωμάτια και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με περίπου 1.260 δωμάτια.

 Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά ξενοδοχείο είναι σχετικά χαμηλός, ιδιαίτερα στην κατηγορία 3 αστέρων, όπου ο μέσος 

όρος είναι 39 δωμάτια ανά μονάδα. Στις υψηλές κατηγορίες, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων μέχρι το 2011 είχαν 

περισσότερα δωμάτια ανά μονάδα σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία 5 αστέρων.

 Στις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ο μέσος όρος είναι 7 δωμάτια ανά μονάδα, αριθμός σχετικά υψηλός 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Κεφαλονιά: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Αριθμός Δωματίων
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Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Δωματίων ανά Κατηγορία (2014)
Μέσος Όρος Δωματίων ανά Κατηγορία

(Διαχρονική Μεταβολή)
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50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Καθαριότητα

Εξυπηρέτηση

Τοποθεσία

Σχέση Ποιότητας-Τιμής

Δωμάτιο

Φαγητό / Ποτό

Διασκέδαση

Κεφαλονιά: Ξενοδοχεία

Ικανοποίηση Επισκεπτών

Η τοποθεσία, η καθαριότητα και η εξυπηρέτηση αξιολογούνται εξαιρετικά στην Κεφαλονιά. Η κατηγορία φαγητό & 

ποτό και η ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία δεν συγκεντρώνουν ικανοποιητική βαθμολογία και βρίσκονται αρκετά κάτω 

από το όριο του 80%. 

Πηγή: Review Pro / SETE Intelligence

Πολύ υψηλή βαθμολογία 

με GRI (γενικός δείκτης 

αξιολόγησης) της τάξης 

του 88,3%, ο οποίος 

είναι εμφανώς καλύτερος 

από το μέσο όρο του 

82,1% των Ιονίων 

Νήσων.

Αξιολόγηση Διαφόρων Πτυχών
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχεία

Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις ανά Κατηγορία 

ξενοδοχείου
Ο κύριος όγκος των τουριστών διαμένει σε ξενοδοχεία 2 αστέρων. Η κατηγορία 4 αστέρων έρχεται δεύτερη σε 

αφίξεις όμως καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε διανυκτερεύσεις. 

Αφίξεις Τουριστών
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Διανυκτερεύσεις Τουριστών
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχεία

Εξέλιξη Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις
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Αλλοδαποί Έλληνες

 Από το 2008 μέχρι το 2011 οι Έλληνες τουρίστες ήταν η κύρια αγορά για την Κεφαλονιά. Ωστόσο, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, το 2012 οι Βρετανοί πέρασαν στην πρώτη θέση. Κατά το ίδιο έτος, οι Έλληνες και οι Βρετανοί 

αποτελούσαν το 73% των τουριστών του νησιού, καταδεικνύοντας τη μεγάλη εξάρτηση του νησιού από αυτές τις 

δύο αγορές. 

 Η διαρκώς πτωτική πορεία του αριθμού Ελλήνων τουριστών από την αρχή της κρίσης το 2009 ανακόπηκε το 2013, 

παρουσιάζοντας μικρή αύξηση (5%) στον αριθμό των αφίξεων στα ξενοδοχεία. 

Αφίξεις Ελλήνων και Αλλοδαπών
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχεία

Εποχικότητα & Διάρκεια Παραμονής

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διάρκεια ΠαραμονήςΕποχικότητα - Αφίξεις

 Η Κεφαλονιά παρουσιάζει σταθερή εποχικότητα, με το 82% των αφίξεων να πραγματοποιούνται το διάστημα Μαΐου -

Σεπτεμβρίου.

 Το 2013 οι τουρίστες διέμειναν κατά μέσο όρο 6,1 νύχτες στην Κεφαλονιά. Η διάρκεια αυτή είναι μικρή συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα μεγάλα νησιά του Ιονίου, ωστόσο ήταν η υψηλότερη τα τελευταία 9 χρόνια, ενώ από το 2010 σημειώνει 

σταθερά ανοδική πορεία.
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Κεφαλονιά: Ξενοδοχεία
Αφίξεις & Διάρκεια Παραμονής Κύριων Χωρών Αγορών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις

 Το 2012, περίπου το 58% των αλλοδαπών αφίξεων ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 Με βάση τα στοιχεία μέχρι το 2012, ακολουθούν με μεγάλη διαφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο η Ιταλία, η Σουηδία, η 

Ελβετία και η Ολλανδία, οι οποίες είναι οι υπόλοιπες κύριες αγορές. Κάθε μία από αυτές αντιπροσώπευε το  4% - 7% του 

συνόλου των αλλοδαπών αφίξεων το 2012. 

 Η διάρκεια παραμονής των Ιταλών ήταν μικρότερη σε σχέση με τις άλλες κύριες χώρες αγορές. Το 2012 ανήλθε σε 5,6 

διανυκτερεύσεις, έναντι 7-8 διανυκτερεύσεων των τουριστών από τις υπόλοιπες χώρες.

Διάρκεια Παραμονής
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Κεφαλονιά: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1

2

8

3

4

Ρωσία: +128333%

-1 αεροδρόμιο

- 1 αερογραμμή

Πολωνία:

- 3 αεροδρόμια

- 2 αερογραμμές
Ολλανδία:

- 1 αεροδρόμιο

- 2 αερογραμμές

Ιταλία:

- 4 αεροδρόμια

- 3 αερογραμμές

Ηνωμένο Βασίλειο:

- 8 αεροδρόμια

- 8 αερογραμμές

5
Σουηδία:

- 2 αεροδρόμια

- 1 αερογραμμή

Ανερχόμενη αγορά με σημαντική 

αύξηση την περίοδο 2009-2014.

 Περίπου το 64% όλων 

των διεθνών αφίξεων το 

2014 προήλθαν από το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

 Οι αφίξεις από τη Ρωσία 

παρουσίασαν σημαντική 

άνοδο κατά την περίοδο

2009 – 2014, ωστόσο η 

χώρα αυτή δεν 

περιλαμβάνεται στην 

πρώτη 5άδα αγορών 

το2014.
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Κεφαλονιά: Αεροδρόμιο
Ιεράρχηση Κύριων Αγορών με Βάση τις Διεθνείς Αφίξεις

Διεθνείς Αφίξεις

 Οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν στις 210.000 περίπου το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με το 

2009.

 Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την κύρια χώρα αγορά της Κεφαλονιάς, αυξήθηκαν κατά 7% κατά την 

περίοδο 2009 – 2014. Ρωσία:

• 240.242

Σουηδία:

•136.700

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Κύριες Αγορές: Διεθνείς Αφίξεις

+27%

+3.775%

+69%

+161.700%

+90%

% Δ

2012/05
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Υποστηρικτικές Κατηγορίες *

Δραστηριότητες -
Φύση

Κεφαλονιά: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κύριες κατηγορίες 

και η υποστηρικτική κατηγορία που διαθέτει η Κεφαλονιά.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 
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Κεφαλονιά: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Πετανοί Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία, με εστιατόρια στη γύρω περιοχή.

Πλατύς Γιαλός Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία. 

Μακρύς Γιαλός Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά.

Άβυθος Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά.

Λουρδάς Ναι Μεγάλη, οργανωμένη παραλία, με καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση.

Άμμες Ναι Οργανωμένη παραλία. 

Σκάλα Ναι Οργανωμένη παραλία με καθαρά νερά. 

Αράγια Πόρου Ναι Οργανωμένη παραλία που συνδυάζει άμμο και βότσαλο.

Μύρτος Ναι Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. 

Ξι Ναι Μικρή παραλία με κόκκινη άμμο, η οποία ενδείκνυται για παιδιά.

Αγ. Βαρβάρα / 
Κατελειός

Ναι
Οργανωμένη παραλία που συνδυάζει άμμο και βότσαλο.

Αντίσαμος Ναι Οργανωμένη παραλία με βότσαλο και καθαρά νερά, σε πευκόφυτο φυσικό τοπίο.

Καμίνια -
Δύο οργανωμένες παραλίες που χωρίζονται από βράχους. Έχουν σκουρόχρωμη άμμο και ρηχά 
νερά. 

Μούντα
- Αποτελεί συνέχεια των παραλιών Καμίνια. Είναι αμμώδης με πιο βαθιά νερά.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή.
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Κεφαλονιά: Τουριστικό Προϊόν
Ήλιος & Θάλασσα / Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Στοιχείο Περιγραφή

Εκδρομές με 
πλοίο/ιστιοφόρο 

Λειτουργούν 5 επιχειρήσεις που οργανώνουν θαλάσσιες εκδρομές γύρω από το νησί, με τις οποίες είναι δυνατή 
η μετάβαση σε παραλίες που είναι προσβάσιμες μόνο ακτοπλοϊκώς.

Καταδύσεις & θαλάσσια 
αθλήματα

Λειτουργούν επιχειρήσεις που προσφέρουν μαθήματα καταδύσεων  και εξερεύνησης του βυθού.

Κανό Λειτουργούν επιχειρήσεις ενοικίασης κανό.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θαλάσσιες δραστηριότητες με μια σύντομη περιγραφή.

Όνομα Περιγραφή

Μοναστήρι Αγίου Γερασίμου 
(Πολιούχος του νησιού)

Βρίσκεται στο χωριό Ομαλά. Στην περιοχή υπάρχει μια σπηλιά, όπου μόνασε ο Άγιος. Το λείψανό 
φυλάσσεται σε μια ασημένια λάρνακα στο μοναστήρι.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου
Μικρό μουσείο, με ενδιαφέροντα εκθέματα από ανασκαφές και τυχαία ευρήματα στην Κεφαλονιά 
(μυκηναϊκών τάφων και οικισμών διαφόρων εποχών). Παραμένει κλειστό λόγω ζημιών από σεισμούς. 

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και 
Ιστορικό & Λαογραφικό μουσείο

Εξαιρετικό δείγμα τοπικού μουσείου. Στεγάζεται στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη και ιδρύθηκε με 
πρωτοβουλία της Ελένης Κοσμετάτου. 
Το μουσείο διατρέχει ολόκληρη την ιστορία της Κεφαλονιάς. Παρουσιάζει πίνακες, και την καθημερινή 
ζωή της αστικής τάξης του νησιού, από την εποχή της ενετικής κατάκτησης μέχρι τον 20ο αιώνα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.
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Κεφαλονιά: Τουριστικό Προϊόν

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Όνομα Περιγραφή

Η Ρωμαϊκή βίλα (Σκάλα) Μικρός χώρος που διαθέτει ενδιαφέρον ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

Μονή Αγίου Ανδρέα & Μουσείο
Στον περίβολο της Μονής το 1992 ιδρύθηκε ένα Μουσείο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής τέχνης με 
εικόνες και ξυλόγλυπτα, εξαιρετικά δείγματα επτανησιακής ζωγραφικής, από τον 16ο αιώνα. 

Κάστρο Αγίου Γεωργίου

Κατοικήθηκε από τα μεσαιωνικά χρόνια και αποτέλεσε την πρωτεύουσα του νησιού έως το 1700. 
Τειχίσθηκε από τους Βυζαντινούς και αργότερα από τους Ενετούς το 1504, ενώ υπάρχει στα ενετικά 
αρχεία ως Cittta di Cefalonia. Διασώζονται εκκλησίες και κτίσματα όπως ο Ιερός Ναός της 
Ευαγγελίστριας, και τα ερείπια καθολικής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.   

Μοναστήρι Κηπουραίων
Κτίστηκε το 1759 και είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Καταστράφηκε στους 
σεισμούς και ανακατασκευάστηκε τον 20ό αιώνα.

Φάρος των Αγίων Θεοδώρων
Κτίσμα του 1828, εστιακού ύψους 11 μέτρων. Καταστράφηκε το 1953 και κατασκευάστηκε εκ νέου 
μετά τους σεισμούς, στην ίδια μορφή με την αρχική του. 

Καταβόθρες

Σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη μοναδικότητα της Κεφαλονιάς. Το νερό της 
θάλασσας, περνώντας από το μύλο, κατευθύνεται μέσα στις πετρώδεις κοιλότητες και από εκεί, 
ακολουθώντας μια υπόγεια διαδρομή 15 χιλιομέτρων, καταλήγει στην άλλη πλευρά του νησιού, 
αρχικά στη λίμνη Μελισσάνη και από εκεί στον Καραβόμυλο στην περιοχή της Σάμης. (πηγή:
http://www.destinationkefalonia.com/el/attraction/αργοστόλι/καταβόθρες)

Memorial Acqui Division Πρόκειται για το Μνημείο των πεσόντων Ιταλών το 1943 από τους Γερμανούς. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή (συνέχεια 

από την προηγούμενη σελίδα).
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Κεφαλονιά: Τουριστικό Προϊόν
MICE / Δραστηριότητες – Φύση (Υποστηρικτική Κατηγορία)

Περιγραφή

Η Κεφαλονιά προσφέρει περιορισμένη συνεδριακή υποδομή. Μόνο ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων προσφέρει φιλοξενία για μέχρι 500 
συνέδρους.

Παρακάτω παρουσιάζεται η υποδομή του MICE με μια σύντομη περιγραφή.

Όνομα Περιγραφή

Θαλάσσια Σπηλιά Μελισάνη
Βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους κι έχει μήκος 160 μέτρα περίπου. 
Το βάθος του νερού κυμαίνεται από 10  έως 40 μέτρα.  Οι σταλακτίτες είναι ηλικίας 20.000 
χρόνων. Ιδανική ώρα για επίσκεψη είναι το μεσημέρι. 

Σπήλαιο Δρογκαράτης
«Ζωντανό» σπήλαιο καθώς η δημιουργία του είναι σε εξέλιξη. Χρονολογείται άνω των 100 
εκατομμυρίων χρόνων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα φυσικού κάλλους αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.
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Λευκάδα: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

2

1

Η Λευκάδα είναι το μοναδικό από τα Ιόνια Νησιά, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή από την ξηρά, καθώς συνδέεται με 

γέφυρα με την Ακαρνανία. Το οδικό δίκτυο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι ασφαλτοστρωμένο στο μεγαλύτερο 

μέρος του. 

N Είδος Περιγραφή

1 Μαρίνα Λευκάδας Σύγχρονη και οργανωμένη 

μαρίνα, χωρητικότητας 620 

θέσεων, με γαλάζια σημαία.

2 Αεροδρόμιο Άκτιου Δεν βρίσκεται στο νησί, αλλά 

σε κοντινή απόσταση, μόλις 

20 χιλιόμετρα από την πόλη 

της Λευκάδας.

3 Λιμάνι Βλυχού Ο φυσικός κόλπος του 

Βλυχού προσφέρει θέσεις για 

μεγάλα σκάφη.

4 Λιμάνι Βασιλικής Περιορισμένο σε μέγεθος με 

λίγες θέσεις για σκάφη.

3

4
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Λευκάδα: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια 277 Μερικά από τα τοπικά προϊόντα της Λευκάδας

είναι το μέλι από το Αθάνι, οι φακές Εγκλουβής 

και το σαλάμι αέρος.

Αγορές Πόλη Λευκάδας Η κύρια αγορά αναπτύσσεται σε δύο 

παράλληλους δρόμους, την οδό Φιλαρμονικής 

και την οδό Γουλιέλμου Δαίρπφελδ, οι οποίοι 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι

Τράπεζες

- Alpha Bank

- Eurobank

- Πειραιώς

- Εθνική

3 καταστήματα

1 καταστήματα

1 καταστήματα

2 καταστήματα

ΕΛΤΑ 9 καταστήματα
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Λευκάδα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

 Ο μεγαλύτερος όγκος των ξενοδοχείων της Λευκάδας βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, κατά μήκος του οδικού 

δικτύου που συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το Νυδρί. Αυξημένη συγκέντρωση ξενοδοχείων υπάρχει επίσης νότια, 

στην περιοχή της Βασιλικής.

 Υπήρχαν 97 καταγεγραμμένα ξενοδοχεία το 2014, εκ των οποίων μόλις το 9% ανήκε στην υψηλότερη κατηγορία 4-5 

αστέρων. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η κατηγορία 2 αστέρων, στην οποία ανήκει το 66% του συνολικού αριθμού 

ξενοδοχείων στο νησί.

 Επιπλέον, καταγράφηκαν 543 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων. 

Βασιλική

Νυδρί

Λευκάδα

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Λευκάδα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

 Το μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων λειτουργεί από το 2006, ενώ τα ξενοδοχεία 4 αστέρων αυξήθηκαν 

από 3 το 2005, σε 8 το 2014.

 Τα ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά την περίοδο 2005 – 2014, κατά 

8% και 43% αντίστοιχα. 
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Πηγή: ΞΕΕ

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)
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 Μόλις το 16% του συνολικού αριθμού των δωματίων (5.275 δωμάτια) ανήκουν στην κατηγορία 4-5 αστέρων. Το 

ποσοστό αυτό έχει παραμείνει σταθερό από το 2010.

 Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά ξενοδοχείο στην κατηγορία των 2 αστέρων είναι 25 δωμάτια. Τα ξενοδοχεία 3 και 4 

αστέρων παρουσιάζουν χαμηλή δυναμικότητα, με 33 και 44 δωμάτια ανά μονάδα αντίστοιχα. 

 Στις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ο μέσος όρος είναι περίπου 6 δωμάτια ανά μονάδα, με μεγάλη ωστόσο 

διακύμανση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια κατηγορία μονάδων με 15 έως 20 δωμάτια, ενώ αντίστοιχα υπάρχει και 

μια μεγάλη κατηγορία μονάδων με μόλις 2 έως 4 δωμάτια.  

Λευκάδα: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Αριθμός Δωματίων
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Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Δωματίων ανά Κατηγορία (2014)
Μέσος Όρος Δωματίων ανά Κατηγορία

(Διαχρονική Μεταβολή )
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Λευκάδα: Ξενοδοχεία

Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις ανά Κατηγορία 

ξενοδοχείου
 Ο μεγαλύτερος όγκος των τουριστών επιλέγει ξενοδοχεία 2 και 3 αστέρων για τη διαμονή στο νησί. 

 Παρά τον μικρό αριθμό αφίξεων, οι τουρίστες διαμένουν για μεγαλύτερη χρονική περίοδο στα ξενοδοχεία 4 

αστέρων. 

Αφίξεις Τουριστών
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Λευκάδα: Ξενοδοχεία

Εξέλιξη Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις

 Η Λευκάδα είναι το μόνο από τα Ιόνια Νησιά, στο οποίο ακόμη και το 2013 οι αφίξεις Ελλήνων ξεπέρασαν τις ξένες 

αφίξεις, γεγονός το οποίο ίσως οφείλεται στη σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας. 

 Η μείωση των Ελλήνων επισκεπτών της τάξης του 28% το 2012 σε σύγκριση με το 2011, ακολουθήθηκε από 

αύξηση της τάξης του 15% το 2013. 
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Λευκάδα: Ξενοδοχεία

Εποχικότητα & Διάρκεια παραμονής

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Διάρκεια ΠαραμονήςΕποχικότητα - Αφίξεις

 Η Λευκάδα παρουσιάζει σταθερή εποχικότητα, με το 84% των αφίξεων να σημειώνεται κατά το διάστημα Μαΐου -

Σεπτεμβρίου.

 Η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε από 3,9 νύχτες το 2005 σε 4,2 το 2013. Το 2012, τον Αύγουστο και τον Ιούλιο 

σημειώθηκε η μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, η οποία ανήλθε στις 5 νύχτες περίπου. 
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Λευκάδα: Ξενοδοχεία
Αφίξεις & Διάρκεια Παραμονής Κύριων Χωρών Αγορών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Αφίξεις

 Περίπου το 20% του συνόλου των αφίξεων αλλοδαπών το 2012 προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολουθούν 

η  Σουηδία με 10%, η Ιταλία με 9%, η Φινλανδία με 9% και η Ολλανδία με 8%. 

 Η μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής σημειώνεται από τους Ιταλούς, με 5,5 διανυκτερεύσεις το 2012, η οποία όμως 

έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2008. Η μέση διάρκεια παραμονής των Ολλανδών αυξήθηκε από 5,1 νύχτες το 2006 σε 

8,6 το 2012. Κατά μέσο όρο, η διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών στο νησί ήταν 6,5 νύχτες.

Διάρκεια Παραμονής
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κύριες κατηγορίες 

(δεν υπάρχουν υποστηρικτικές), τις οποίες διαθέτει η Λευκάδα.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 

Λευκάδα: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών
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Λευκάδα: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Άη Γιάννης Ναι Μεγάλη παραλία, στην οποία διοργανώνονται πρωταθλήματα Kitesurfing.

Λευκάδα / Γύρα Ναι Παραλία που συνδυάζει άμμο και βότσαλο.

Άγ. Νικήτας / Πευκούλια Ναι Οργανωμένη παραλία με καθαρά νερά κοντά στην πόλη. 

Κάθισμα 1 Ναι
Οργανωμένη, αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. Στη συγκεκριμένη παραλία 
οργανώνονται δραστηριότητες με παραπέντε.

Πόρτο Κατσίκι Ναι Παραλία που συγκεντρώνει πολύ κόσμο. 

Νυδρί Ναι Παραλία που συγκεντρώνει πολύ κόσμο

Μικρός Γιαλός / Πόρος Ναι Οργανωμένη, ήσυχη παραλία με βότσαλο και άμμο και καθαρά νερά. 

Εγκρεμνοί - Παραλία με καθαρά νερά και δύσκολη πρόσβαση. 

Γιαλός - Ήσυχη παραλία με καθαρά νερά.

Αγιοφίλη - Παραλία προσβάσιμη ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Βασιλικής. 

Μήλος - Παραλία που δεν είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες με μια σύντομη περιγραφή.

Στοιχείο Περιγραφή 

Περιηγήσεις με 
ιστιοπλοϊκό / σκάφος

Λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις που οργανώνουν εκδρομές γύρω από το νησί, προσεγγίζοντας σημεία που δεν 
είναι εύκολα προσβάσιμα και ορατά.

Περιηγήσεις με πλοία Από το 2015, το Νυδρί της Λευκάδας αποτελεί έναν από τους προορισμούς εταιρείας κρουαζιερόπλοιων διεθνούς 
κύρους. Επιπλέον, τα 5 τελευταία χρόνια βραβεύεται με τον τίτλο του ‘World Best Small-Ship Cruise Line’ από τα 
έγκυρα ταξιδιωτικά περιοδικά  Conde Nast Traveller και Travel & Leisure.

Καταδύσεις Λειτουργεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των καταδύσεων.

Parasailing Στη Λευκάδα λειτουργεί πιστοποιημένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο parasailing.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θαλάσσιες δραστηριότητες με μια σύντομη περιγραφή.



269Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος 

Ιονίων Νήσων / Οδικός Χάρτης 2015-2020

Λευκάδα: Τουριστικό Προϊόν
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός / Ναυτικός Τουρισμός

Όνομα Περιγραφή

Μοναστήρι Φανερωμένης

Μονή, αφιερωμένη στην Παναγία Φανερωμένη (πολιούχο της Λευκάδας), που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα σε σημείο 
λατρείας της Θεάς Αρτέμιδος. Κτίστηκε επί ενετοκρατίας 1684 -1797.

Το τέμπλο είναι του 19ου αιώνα. Διατηρεί βιβλιοθήκη και εκκλησιαστικό μουσείο. Ανακαινίστηκε πρόσφατα και 
είναι επανδρωμένο με 9 μοναχούς.

Όνομα Περιγραφή

Yachting

Η Λευκάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό σκαφών, καθώς διαθέτει πολλές όμορφες παραλίες που 
προσεγγίζονται ευκολότερα από τη θάλασσα. 

Το λιμάνι της Λευκάδας διαθέτει σύγχρονη μαρίνα χωρητικότητας 620 θέσεων και γαλάζια σημαία.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποδομές για yachting με μια σύντομη περιγραφή.
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Ιθάκη: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

2

1

Η Ιθάκη είναι προσβάσιμη ακτοπλοϊκώς και συνδέσεεται με την Πάτρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Το οδικό 

δίκτυο είναι στο μεγαλύτερο μήκος του ασφαλτοστρωμένο και διασχίζει πολύ όμορφα φυσικά τοπία.

N Είδος Περιγραφή

1 Λιμάνι Βαθύ Το κεντρικό λιμάνι στο Βαθύ 

συνδέεται με την Πάτρα. 

Βρίσκεται σε έναν μεγάλο 

φυσικό κόλπο όπου μπορούν 

να αγκυροβολήσουν μεγάλα 

σκάφη.

2 Λιμάνι Αετού Εποχιακή σύνδεση με την 

Κεφαλονιά, αλλά χωρίς 

υποδομές για φιλοξενία 

άλλων σκαφών.

3 Λιμάνι Φρικών Μικρό λιμάνι με λίγες θέσεις 

σκαφών.

3
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Ιθάκη: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια 45 Στην Ιθάκη παράγουν τσίπουρο, μέλι και κρασί.

Αγορές Βαθύ Η αγορά είναι αρκετά μικρή και περιορίζεται σε 

καταστήματα με τουριστικά είδη, δώρα, 

κοσμήματα και αξεσουάρ.

Τράπεζες

- Alpha Bank

- Πειραιώς

- Εθνική

1 κατάστημα

1 κατάστημα

1 κατάστημα

ΕΛΤΑ 2 καταστήματα
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3

3

4* 3*  2*

Ιθάκη: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

 Ο κύριος όγκος των καταλυμάτων συγκεντρώνεται στο Βαθύ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα.

 Υπήρχαν 8 καταγεγραμμένα ξενοδοχεία το 2014, όλα στις κατηγορίες 2-4 αστέρων. 

 Επιπλέον, καταγράφηκαν 114 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων. 

Βαθύ

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Ιθάκη: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

 Το 2009 προστέθηκε μια επιπλέον μονάδα 3 αστέρων και το 2010 προστέθηκε μια επιπλέον 

μονάδα 4 αστέρων.

 Το 2013 προστέθηκε μια επιπλέον μονάδα 2 αστέρων.
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Πηγή: ΞΕΕ

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)
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 Από τα 137 δωμάτια συνολικά, μόλις το 20% ανήκει στην υψηλή κατηγορία, λόγω του μικρού μεγέθους των δύο 

μονάδων 4 αστέρων. 

 Ο μέσος όρος των 14 δωματίων ανά μονάδα στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, είναι ο μικρότερος στα 6 νησιά του Ιονίου. 

Το μέγεθος των ξενοδοχείων 2 και 3 αστέρων είναι επίσης μικρό, με μέσο αριθμό δωματίων 18 και 19 ανά μονάδα 

αντίστοιχα. 

Ιθάκη: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Αριθμός Δωματίων
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Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Δωματίων ανά Κατηγορία (2014)
Μέσος Όρος Δωματίων ανά Κατηγορία

(Διαχρονική Μεταβολή)
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Υποστηρικτικές Κατηγορίες *

Δραστηριότητες -
Φύση

Ιθάκη: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι κύριες κατηγορίες 

και η υποστηρικτική κατηγορία που διαθέτει η Ιθάκη.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 
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Ιθάκη: Τουριστικό Προϊόν
Ήλιος & Θάλασσα / Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες Γιδάκι - Παραλία με καθαρά νερά που συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Φιλιατρό - Οργανωμένη παραλία με καθαρά νερά που συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Πλατύς Άμμος, 
Συκιά

- Παραλίες με άμμο και βότσαλο, προσβάσιμες ακτοπλοϊκώς.

Καταδύσεις
Λειτουργεί σχολή καταδύσεων που παρέχει εκπαίδευση και ξεναγήσεις στον πλούσιο βυθό 
της Ιθάκης. 

Τουριστικό Προϊόν Ιθάκης

Όνομα Περιγραφή

Ιερά Μονή Καθαρών
Ιδρύθηκε το 1696 και βρίσκεται σε ύψωμα. Είναι αφιερωμένη στην Θεοτόκο Καθαριώτισσα, εορτάζει το Γενέσιον 
της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου και αποτελεί σημείο αναφοράς των Ιθακησίων. Η Μονή είναι επανδρωμένη με 
τρεις μοναχούς και εκεί φυλάσσονται λείψανα αγίων. 

Σχολή Ομήρου
Ως Σχολή Ομήρου αναφέρεται ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Αθανασίου, στο βόρειο τμήμα της Ιθάκης. Στην 
περιοχή αυτή εκτελούνται ανασκαφές από τις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς ορισμένα ευρήματα οδηγούν στην 
άποψη ότι εκεί βρισκόταν το ανάκτορο του Οδυσσέα. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα με μια σύντομη περιγραφή.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες και οι θαλάσσιες δραστηριότητες με μια σύντομη περιγραφή.
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Ιθάκη: Τουριστικό Προϊόν

Δραστηριότητες – Φύση (Υποστηρικτική Κατηγορία)

Τουριστικό Προϊόν Ιθάκης

Όνομα Περιγραφή

Πεζοπορία

Η Ιθάκη διαθέτει ποικιλία πεζοπορικών διαδρομών διαφόρων βαθμών δυσκολίας.

• Κάλαμος – Εξαγωγή: σύνολο διαδρομής 1.250 μ. και επίπεδο δυσκολίας μεσαίο
• Πλατυθρειά – Σχολή Ομήρου – Εξωγή: σύνολο διαδρομής 1.200 μ. και επίπεδο δυσκολίας εύκολο
• Εξωγή – Ρουσσάνο – Τρεις Λαγκάδες – Κόλπος της Πόλης ή Σταυρός: σύνολο διαδρομής 4.000 μ. και επίπεδο 

δυσκολίας μεσαίο
• Μοναστήρι Καθαρών – Ανωγή: σύνολο διαδρομής 3.000 μ. και επίπεδο δυσκολίας εύκολο
• Ανωγή – Βίγλα – Ράχη (Κιόνι): σύνολο διαδρομής 4.800 μ. και επίπεδο δυσκολίας μεσαίο
• Ανεμοδούρι – Πηγή Αρεθούσας: σύνολο διαδρομής 2.350 μ. και επίπεδο δυσκολίας μεσαίο
• Περαχώρι – Παλαιοχώρα – Σπήλαιο των Νυμφών: σύνολο διαδρομής 3. 000 μ. και επίπεδο δυσκολίας μεσαίο
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιλογές για δραστηριότητες στη φύση με μια σύντομη περιγραφή.
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Παξοί: Υποδομές

Κύρια Σημεία Πρόσβασης

2

3

1

Οι Παξοί είναι προσβάσιμοι μόνο ακτοπλοϊκώς. Οι κύριες αφίξεις πλοίων γίνονται στο λιμάνι του Γάιου, το οποίο 

συνδέει τους Παξούς με την Ηγουμενίτσα, ενώ πραγματοποιούνται εποχιακά δρομολόγια από την Ιταλία. Το κύριο 

οδικό δίκτυο συνδέει το Γάιο με το Λόγγο και τη Λάκκα που βρίσκονται στο βόρειο μέρος του νησιού.

N Είδος Περιγραφή

1 Λιμάνι Γάιος Το λιμάνι Γάιος είναι το κύριο 

σημείο άφιξης τουριστών 

ακτοπλοϊκώς. Στο νησί δεν 

υπάρχει μαρίνα σκαφών και έτσι 

πολλά πλοία αγκυροβολούν στα 

ανοιχτά μέσα στο φυσικό κανάλι 

που σχηματίζεται στο Γάιο με το 

νησί Άγιος Νικόλαος.

2 Λιμάνι Λάκκας Στο λιμάνι της Λάκκας μπορούν 

να δέσουν μόνο πολύ μικρά 

σκάφη, ωστόσο πολλά σκάφη 

αγκυροβολούν μέσα στον κόλπο.

3 Λιμάνι Λόγγου Το λιμάνι βρίσκεται στο 

βορειοανατολικό τμήμα των 

Παξών και φιλοξενεί κυρίως 

ταχύπλοα και μερικά μικρά 

σκάφη.
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Παξοί: Υποδομές

Σημεία Εστίασης, Αγορές & Βοηθητικές Υπηρεσίες

Στοιχείο Προσδιορισμός Περιγραφή

Εστιατόρια 79 Τοπικό πιάτο είναι η τσιλιγουρδόπιτα, ενώ στο 

νησί παράγουν λάδι και κρασί.

Αγορές Γάιος Παρά το μικρό του μέγεθος, ο Γάιος προσφέρει 

μια όμορφη εικόνα στους τουρίστες με 

χρωματιστά κτίρια και γραφικά σοκάκια. Τα 

περισσότερα καταστήματα προσφέρουν ρούχα 

και κοσμήματα, ενώ υπάρχουν και καταστήματα 

που προσφέρουν χειροποίητα παραδοσιακά 

κεραμικά σκεύη. 

Τράπεζες

-Πειραιώς 1 κατάστημα

ΕΛΤΑ 1 κατάστημα
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Παξοί: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Αριθμός Ξενοδοχείων

 Ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών μένει σε καταλύματα στην περιοχή του Γάιου, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό μέρος 

του νησιού. Στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν δύο σημεία, ο Λόγγος και η Λάκκα, με περιορισμένο αριθμό 

καταλυμάτων.

 Το 2014 ήταν καταγεγραμμένα 6 ξενοδοχεία, εκ των οποίων δύο 4 αστέρων και δύο 3 αστέρων. Στην κατηγορία 5 

αστέρων δεν ήταν καταγεγραμμένο κανένα ξενοδοχείο.

 Επιπλέον, καταγράφηκαν 114 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων. 

Λόγγος

Γάιος

Λάκκα

Πηγή: ΞΕΕ, ΕΟΤ

Αριθμός Ξενοδοχείων ανά Κατηγορία 

(2014)

Γεωγραφική Συγκέντρωση 

των Ξενοδοχείων
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Παξοί: Ξενοδοχειακό Δυναμικό

Διαχρονική Μεταβολή

 Ο αριθμός των ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος κατά την περίοδο 2005 – 2014.

 Σε σύγκριση με το 2005, το 2014 προστέθηκε μία μονάδα στην κατηγορία 4 αστέρων, ενώ 

μειώθηκαν κατά μία μονάδα τα ξενοδοχεία 3 αστέρων.
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Πηγή: ΞΕΕ

Διαχρονική Μεταβολή ανά Κατηγορία (2005 – 2014)
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 Σε σύνολο 147 δωματίων το 2014, οι 2 μονάδες 4 αστέρων είχαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό δωματίων με το μοναδικό 

ξενοδοχείο 2 αστέρων στο νησί. 

 Ο μέσος όρος δωματίων ανά μονάδα δείχνει πως τα ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι μικρά σε κλίμακα, με μόλις 21 

δωμάτια κατά μέσο όρο ανά μονάδα. Το μέγεθος αυτό τα κατατάσσει χαμηλότερα σε κλίμακα από τα ξενοδοχεία 3 και 

2 αστέρων. 

 Στις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ο μέσος όρος είναι περίπου 2 δωμάτια ανά μονάδα. Το 60% των μονάδων 

αυτών έχουν μόλις 1 δωμάτιο προς ενοικίαση, ενώ η μεγαλύτερη μονάδα διαθέτει 10 δωμάτια. 

Παξοί: Ξενοδοχειακό Δυναμικό
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Κύριες Κατηγορίες Προϊόντων *

Ήλιος 
& 

Θάλασσα

Πολιτιστικός/
Θρησκευτικός 

Τουρισμός
Ναυτικός 

Τουρισμός MICE
City 

Break
Ιατρικός 

Τουρισμός

Παξοί/Αντίπαξοι: Τουριστικό Προϊόν
Αποτύπωση Κύριων και Υποστηρικτικών Κατηγοριών

Με βάση το μοντέλο ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος McKinsey, στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η κύρια κατηγορία 

(δεν υπάρχουν υποστηρικτικές), την οποία διαθέτουν οι Παξοί.

Το μπλε αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που υποστηρίζονται από τον προορισμό. Αντίθετα το ανοιχτό μπλε 

αντιστοιχεί στις κατηγορίες τουριστικού προϊόντος που δεν υποστηρίζονται από τον προορισμό. 

Ακολουθεί η αποτύπωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος ανά κατηγορία με μία σύντομη περιγραφή.

* Στο Παράρτημα υπάρχει σχετική περιγραφή των κατηγοριών τουριστικού προϊόντος. 
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Παξοί/Αντίπαξοι: Τουριστικό Προϊόν

Ήλιος & Θάλασσα

Στοιχείο Όνομα Γαλάζια 

Σημαία

Περιγραφή

Παραλίες 
Αντίπαξοι:

Βουτούμι - Παραλία με καθαρά νερά και ανοιχτόχρωμη άμμο. 

Βρίκα - Αμμώδης παραλία με καθαρά νερά. Διαθέτει εστιατόρια.

Μεσοβρίκα Παραλία με λευκά βότσαλα και κρυστάλλινα νερά.

Ροδοβάνη Ήρεμη παραλία με βότσαλα και και καθαρά νερά.

Σαρακήνικο Παραλία με βότσαλα και έντονο φυσικό στοιχείο.

Παραλίες 
Παξοί:

Ερημίτης - Δύσβατη παραλία με καθαρά νερά. 

Μονοδένδρι - Οργανωμένη παραλία που ενδείκνυται για οικογένειες.

Κηπιάδη Μεγάλη παραλία με γαλάζια νερά και βότσαλο.

Μαρμάρι Παραλία με καθαρά νερά και σκιά από αιωνόβιες ελιές.

Πλάκες Παραλία με βότσαλο και πυκνή βλάστηση.

Καταδύσεις Λειτουργούν σχολές καταδύσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παραλίες και οι θαλάσσιες δραστηριότητες με μια σύντομη περιγραφή.
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

 

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) διαθέτει πλούσιους τουριστικούς πόρους 

και σημαντικό δυναμικό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.  

 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) παράγει το 1,8% του συνολικού ΑΕΠ της 

χώρας. Παρατηρείται ότι ακολουθεί τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της 

χώρας, παρόλο που διατηρεί ένα βαθμό αντίστασης. Η οικονομική ύφεση 

των τελευταίων χρόνων έχει επηρεάσει σημαντικά τους κοινωνικούς και 

οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας. Για παράδειγμα το ΑΕΠ της υπέστη 

σημαντική μείωση την περίοδο 2008-2011 (-16,96%, η μεγαλύτερη μείωση 

από όλες τις Περιφέρειες της χώρας), ενώ το κ.κ. ΑΕΠ το 2011 υποχώρησε 

στο 76% του μέσου κοινοτικού δείκτη (έναντι 94% το 2008). 

 H οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στηρίζεται κυρίως στον 

τριτογενή τομέα και ειδικότερα στον τουρισμό. Μάλιστα η Περιφέρεια 

κατέχει εξέχουσα θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, 

όσο και σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο σημαντικός αριθμός 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αφίξεων κλπ, φανερώνει την ιδιαίτερη 

δυναμική του κλάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι συνολικά, στην 

Περιφέρεια δραστηριοποιούνται 7.884 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα 

με συνολικό τζίρο 548 εκ. ευρώ για το 2008.  

 Η οικονομική σημασία του τουρισμού για την περιφερειακή οικονομία στα 

Ιόνια Νησιά παραμένει σημαντική και ιδιαίτερα ανθεκτική στο ασταθές 

οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία 

χρόνια, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Η επικέντρωση των προσπαθειών 

για ανάδειξη του τουρισμού σε τομέα «πρωταθλητή» - όπως επιβεβαιώνεται 

και μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – 

προϋποθέτει την υλοποίηση στοχευμένου και κοστολογημένου σχεδιασμού 

για την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος. Οι διατιθέμενοι πόροι που αφορούν το ΕΣΠΑ και εν γένει τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οφείλουν να δράσουν συνδυαστικά 
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με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων 

στον τουριστικό κλάδο.    

 Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό 

εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό 

διάλογο για τη βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη.  

 Το πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που 

εισάγονται  και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκμηριώνουν τη 

συμβατότητα τους με τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό και 

σχεδιασμό, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα από το υπό αναθεώρηση 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τα Ιόνια Νησιά (ΠΠΧΣΑΑ ΙΝ), το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΠΙΝ 2014-2019, 

το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, αλλά και των τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020 

 Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΙΝ 

φιλοδοξεί να αποτελέσει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενική ματιά στις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

ταυτόχρονα, μια αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα υφιστάμενα και νέα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. 

 Σύμφωνα με τη μελέτη, το τουριστικό σύστημα της Ιονίων Νήσων δύναται να 

κινητοποιήσει τη μόχλευση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που 

ξεπερνούν τα 213 εκ ευρώ έως το 2020, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις, σε τομείς που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό χαρακτήρα για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της «ατμομηχανής» της ανάπτυξης, τον τουρισμό. 

Οι τομείς αυτοί είναι: ιδιωτικές τουριστικές υποδομές (ίδρυση, επέκταση, 

αναβάθμιση), εξασφάλιση ικανού επιπέδου δημοσίων υποδομών (με 

έμφαση στην προσπελασιμότητα και τα δίκτυα μεταφορών), την προώθηση 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω «βιώσιμης» ανάπτυξης της 

ενδοχώρας της ΠΙΝ σε συμπληρωματικότητα με τα παραδοσιακά τουριστικά 

προϊόντα, προώθηση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση τουριστικών 

ροών και προβολής, εκπαίδευση-κατάρτιση εργαζομένων στον τουρισμό κ.α.  
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 Η μελέτη του οδικού χάρτη είναι ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο και πλάνο 

για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και τους εμπλεκόμενους 

φορείς στην τουριστική οικονομία, προκειμένου να προαχθεί ο 

περιφερειακός διάλογος για το βέλτιστο σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων 

για την «τουριστική βιομηχανία» της Ιονίων Νήσων, ώστε αυτή να συνεχίζει 

να προσφέρει στα εισοδήματα των κατοίκων και στη συνολική ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 Το χρηματοδοτικό πλάνο παρουσιάζεται μέσω πινάκων και σχεδίων δράσης 

που καταλήγουν σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και παρέχουν το 

πλαίσιο και την τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ η υλοποίηση του εν λόγω 

σχεδιασμού έχει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 Τέλος, παρουσιάζονται οι βασικές κατευθύνσεις για την υλοποίηση των 

αναγκαίων δράσεων για τη διαμόρφωση και προώθηση των τουριστικών 

προϊόντων όπως προτείνονται μέσα από το προτεινόμενο marketing plan 

που εκπόνησε το ΙΝΣΕΤΕ και με τον τρόπο αυτό, η μελέτη επιχειρεί να 

συμβάλει αποφασιστικά και με συγκεκριμένες προτάσεις στον περιφερειακό 

τουριστικό σχεδιασμό και την εξειδίκευση των αναγκαίων έργων 

προκειμένου να επιτευχτεί ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την 

επικράτεια της περιφέρειας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

όλων των περιοχών και όλων των εναλλακτικών προϊόντων που συνθέτουν 

το τουριστικό σύστημα της περιοχής. 

 Η μελέτη καταλήγει στην παρουσίαση των βασικών αρχών και 

κατευθύνσεων για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στο ΕΣΠΑ 2014-

2020, όπου μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) θα 

επιδιωχθεί η υιοθέτηση επιμέρους χωρικών στρατηγικών εστιασμένων στην 

διαμόρφωση-ανάπτυξη και ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (έργων 

και ενεργειών) που θα αξιοποιούν συνδυαστικά τους κατανεμημένους 

πόρους  του ΕΣΠΑ σε σημαντικές δράσεις με προστιθέμενη αξία. Η σημασία 

του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ, με όρους οικονομικής αξίας και εσόδων 

για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία, επιβάλλει την επικέντρωση 
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των διατιθέμενων πόρων στον κυριότερο οικονομικό κλάδο της περιφέρειας, 

του τουρισμό ειδικών μορφών. 
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1. Εισαγωγή – Πλαίσιο του ανατιθέμενου έργου 
 

1.1   Η αναγκαιότητα κατάρτισης ενός Οδικού Χάρτη για την 

Τουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά 
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί κατεξοχήν νησιωτική περιφέρεια και 

εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής ηπειρωτικής ακτής της χώρας, περιλαμβάνοντας 

τα περισσότερα νησιά των Επτανήσων. Αποτελεί τη μικρότερη σε μέγεθος 

περιφέρεια (2.307 τ.χλμ.) και την προτελευταία όσον αφορά το πληθυσμιακό της 

μέγεθος. Αποτελεί σημαντικό κόμβο των θαλάσσιων μεταφορών της Κεντρικής 

Μεσογείου, ενώ βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση προς βορρά με την Βαλκανική και 

προς τα δυτικά με το Mezzogiorno της Ιταλίας.  

 

Σε γενικές γραμμές η οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στηρίζεται κυρίως 

στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στον τουρισμό. Μάλιστα η Περιφέρεια κατέχει 

εξέχουσα θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε 

μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, αφίξεων κλπ (θα αναλυθούν στη συνέχεια) φανερώνει την ιδιαίτερη 

δυναμική του κλάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι συνολικά, στην Περιφέρεια 

δραστηριοποιούνται 7.884 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα με συνολικό τζίρο 

548 εκ. ευρώ για το 2008. Ο τουρισμός στην Περιφέρεια παρουσιάζει σημαντικές 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος 

της με την προώθηση νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού με κεντρικό άξονα τον 

θαλάσσιο και ειδικότερα την ιστιοπλοΐα, την κρουαζιέρα και τον καταδυτικό 

τουρισμό. Ωστόσο σημαντικό τμήμα στην οικονομική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας καταλαμβάνει και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ευνοείται από την 

κατάλληλη γεωμορφολογία της. Βασικά χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής 

της Περιφέρειας είναι η σταδιακή επικράτηση της φυτικής παραγωγής έναντι της 

ζωικής και η κυριαρχία της ελαιοκαλλιέργειας (λάδι Κέρκυρας) και της 

αμπελοκαλλιέργειας (κρασί Κεφαλονιάς και σταφίδα Ζακύνθου) στο σύνολο της 
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φυτικής παραγωγής. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αγροτική παραγωγή έχει 

σημειώσει μείωση λόγω της σημαντικής εξέλιξης του τουριστικού τομέα.   

 

Παρόλο το γεγονός ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρήθηκε μια σταθερή 

πορεία ανάπτυξης βασιζόμενη κυρίως στην ανάκαμψη του τουρισμού παγκοσμίως 

και σε συνδυασμό με σταθερή εγχώρια ζήτηση, με την οικονομική ύφεση να πλήττει 

τη χώρα και πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2008-2012 σημειώθηκε κάμψη του 

τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί 

ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης για τη χώρα, λειτουργώντας παράλληλα και 

συμπληρωματικά με το δυτικό ηπειρωτικό τόξο του ελλαδικού χώρου. Επίσης η 

συγκέντρωση τουριστών σε συγκεκριμένες περιοχές δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα, 

αν και σημειώνεται μεγάλη ανισοκατανομή ενδοπεριφερειακά, όπου η 

σημαντικότερη τουριστική δραστηριότητα εμφανίζεται στην Κέρκυρα και τη 

Ζάκυνθο. Τέλος, ο τουρισμός της Περιφέρειας λαμβάνει κυρίως τη μορφή του 

κλασσικού τυποποιημένου και μαζικού τουρισμού. Το γεγονός αυτό μειώνει τις 

ευκαιρίες αποκόμισης ωφελειών από τον τόπο προορισμού και που δεν αξιοποιεί 

τις σύγχρονες μορφές τουρισμού όπως για παράδειγμα ο γαστρονομικός τουρισμός, 

που συνδέεται άμεσα με την δυναμική της Περιφέρειας στην παραγωγή ιδιαίτερων 

τροφίμων και ποτών. 

 

Η υπάρχουσα τουριστική υποδομή της Περιφέρειας περιλαμβάνει το 8,4% των 

ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας (για το έτος 2011) και αντίστοιχα το 11,2% των 

κλινών της χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κλινών 

της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα και την Ζάκυνθο. Την πρώτη θέση 

στην Περιφέρεια όσον αφορά το πλήθος ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

καταλαμβάνει διαχρονικά η ΠΕ Κέρκυρας (43,3% των ξενοδοχειακών μονάδων της 

Περιφέρειας για το 2013), ακολουθούμενη με μεγάλη διαφορά από τις ΠΕ 

Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης (29,9 και 16,3% αντίστοιχα).  
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Χάρτης Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά Περ. Ενότητα και ποσοστό διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 
επισκεπτών για το έτος 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΙΝ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα 

κείμενα σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και στο σχέδιο του νέου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, καθώς και στη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3 της ΠΙΝ, αναγνωρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

τουριστικής βιομηχανίας της ΠΙΝ και αναγορεύει την ενίσχυση της τουριστικής 

ανάπτυξης σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της.  

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020, οραματικός 

στόχος του προγράμματος αποτελεί η «Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της 

οικονομίας της γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος», 

προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με 

συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της 

ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα «Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος 

Τόπος». Είναι απολύτως σαφές, λοιπόν, ότι η χρηματοδοτική και στρατηγική εν 

γένει στόχευση τη νέα προγραμματική περίοδο για τα Ιόνια Νησιά σχετίζεται 
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πρωτίστως με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διασύνδεση του οικοπολιτιστικού 

αποθέματος με την τουριστική δραστηριότητα ειδικών μορφών.  

 

Τόσο το νέο ΠΕΠ της ΠΙΝ, όσο και τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα 

περιλαμβάνουν δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη. Προκειμένου, όμως, να 

υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων είναι αναγκαίο 

να υπάρξει μια εκ των προτέρων αντιστοίχηση των προτεραιοτήτων της τουριστικής 

στρατηγικής της ΠΙΝ και των αναγκαίων έργων και δράσεων με τις επενδυτικές 

προτεραιότητες και τις προβλεπόμενες δράσεις και τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ 

2014-2020. Συνεπώς, είναι αναγκαία, αφενός η εξειδίκευση της περιφερειακής 

στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και αφετέρου η αναζήτηση και ο 

προσδιορισμός των πόρων που μπορούν να αντληθούν τόσο από το ΠΕΠ της ΠΙΝ 

2014-2020, όσο και από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα ή άλλες 

Κοινοτικές δράσεις και μηχανισμούς.  

 

Επιδίωξη του παρόντος Οδικού Χάρτη αποτελεί η τεκμηρίωση του τρόπου και της 

μεθοδολογίας μέσα από την οποία η Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης για την ΠΙΝ 

– όπως αυτή προδιαγράφεται και αποτυπώνεται στα κείμενα στρατηγικής που 

δεσμεύουν τους φορείς σχεδιασμού - θα εξελιχθεί σταδιακά σε συγκεκριμένα 

προγράμματα, με τις ανάλογες φάσεις, αρμοδιότητες, ορόσημα, προθεσμίες, 

εντοπίζοντας τους κατάλληλους πόρους υλοποίησης.  

 

Στόχος του κειμένου είναι να καταδειχθεί η ιδιαιτερότητα του τουριστικού τομέα 

και πως αυτό επηρεάζει, τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη διαδικασία σχεδιασμού, 

μέσα στο νέο οικονομικό, δημοσιονομικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που 

διαμορφώνεται στη χώρα. Σταδιακά, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης 

ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής, από τα διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό-δημοτικό. Ο 

οριζόντιος χαρακτήρας και η φύση της τουριστικής δραστηριότητας αναδεικνύει, 

επίσης, την ανάγκη πολυτομεακής και πολυταμειακής προσέγγισης στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση τουριστικής πολιτικής σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο.   
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1.2 Η προστιθέμενη αξία του Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης 

δράσεων του τουρισμού για τα Ιόνια Νησιά  
 

 

Σκοπός του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ για τα την τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων (ΠΙΝ) είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών δεδομένων του 

συμπλέγματος των Ιονίων Νήσων και η κατάθεση μιας συγκεκριμένης πρότασης για 

την ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία 

θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και μέσα υλοποίησης. Δηλαδή, η βασική 

του αποστολή είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό διάλογο για τη βιώσιμη και 

μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη.  

 

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ πρέπει να αναγιγνώσκεται κατά τρόπο επιχειρησιακό και με 

βάση τη σύνθεση που επιχειρεί να κάνει μεταξύ στόχων και μέσων υλοποίησης. Ο 

συνθετικός χαρακτήρας του οδηγού αυτού αποτελεί και το στοιχείο καινοτομίας, 

καθιστώντας το εγχειρίδιο εφαρμογής δράσεων που αφορούν την τουριστική 

οικονομία και εν γένει δραστηριότητα στην ΠΙΝ.  

 

Η πρόταση η οποία παρουσιάζεται, καλείται να εστιάσει στον τρόπο αξιοποίησης 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΙΝ και να αποτιμήσει ex-ante τις ευκαιρίες  

χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων, δράσεων, παρεμβάσεων, όπως αυτές 

διαμορφώνονται μέσα από το νέο πλαίσιο προγραμματισμού και χρηματοδότησης 

την επόμενη περίοδο.  

 

Το πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων που εισάγονται  

και προτείνονται στον παρόντα ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ, τεκμηριώνουν τη συμβατότητα τους 

με τον υφιστάμενο περιφερειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως αυτός 

παρουσιάζεται μέσα από το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την ΠΙΝ (ΠΠΧΣΑΑ ΙΝ), το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο της ΠΙΝ 2014-2019, το εγκεκριμένο ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020, αλλά και των 
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τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

& Αειφόρος Ανάπτυξη και τέλος των διακρατικών, διασυνοριακών και 

διαπεριφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας 2014-2020, τα οποία για την ευρύτερη περιοχή της μακρο-περιφέρειας 

της Αδριατικής-Ιονίου παράγουν σημαντικές ωφέλειες για υλοποίηση κοινών 

προγραμμάτων με τις χώρες που συναποτελούν την οικονομική-κοινωνική-χωρική 

οντότητα Αδριατικής-Ιονίου.  

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΙΝ 

φιλοδοξεί να αποτελέσει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενική ματιά στις 

αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια και, 

ταυτόχρονα, μια αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα υφιστάμενα και νέα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

«συνυπευθυνότητα» στο σχεδιασμό ανάμεσα στα επίπεδα διοίκησης και τους 

φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη χάραξη τουριστικής πολιτικής ή και 

στην τουριστική δραστηριότητα εν γένει. Αξίζεις, επίσης να αναφερθεί ότι η χωρική 

ιδιαιτερότητα μιας νησιωτικής περιφέρειας όπως η ΠΙΝ, έγκειται στην υιοθέτηση 

περιφερειακών στρατηγικών ή χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων που δύναται όμως 

να αντιμετωπίσουν εξίσου αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

σε κάθε νησί.     



 

2. Οδικός Χάρτης εξειδίκευσης δράσεων τουρισμού 

Ιονίων Νήσων – Το τουριστικό σύστημα και οι «άξονες 

προτεραιότητας» 

 

2.1 Το τουριστικό σύστημα  
 

Ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές διαστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται 

ανάλογα με το χρόνο και το χώρο και κατατάσσονται σε οικονομικές, κοινωνικές, 

ψυχολογικές, πολιτικές, οικολογικές, θεσμικές και τεχνολογικές. Η συσχέτιση των 

διαστάσεων αυτών δομεί μια μορφή «συστήματος τουρισμού», όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Το «σύστημα τουρισμός» 

αποτελείται από τα υποσυστήματα όπως «τουριστική περιοχή», «τουριστική 

επιχείρηση» και «τουριστική οργάνωση», τα οποία βρίσκονται σε διαρκή 

αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Επίσης, σημαντικό είναι ότι, το σύστημα 

«τουρισμός» εμφανίζει εξάρτηση από διάφορα άλλα υπερκείμενα περιβάλλοντα, 

από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι: το οικονομικό, το κοινωνικό, το οικολογικό, το 

τεχνολογικό και το πολιτικό. 

 

Διάγραμμα 1 Η δομή του τουριστικού συστήματος 
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Συνεπώς, ο τουρισμός πρέπει να αναφέρεται ως σύστημα και όχι ως «βιομηχανία» 

ή κλάδος, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων των πολλών συνιστωσών του τουριστικού 

κυκλώματος. Το τουριστικό σύστημα τμηματοποιείται, κυρίως, σε τέσσερα μέρη: 

πρώτον την τουριστική αγορά, δεύτερον το τουριστικό ταξίδι, τρίτον τον τουριστικό 

προορισμό και τέταρτο το τουριστικό μάρκετινγκ. 

 

Διάγραμμα 2 Τα βασικά τμήματα του τουριστικού συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η γεωγραφική διάσταση του τουριστικού φαινομένου δίνει έμφαση σε τρία 

δυναμικά μέρη του τουρισμού: τις περιοχές προέλευσης ταξιδιωτών (TGR – Traveler 

Generating Regions), τις ροές μετακινήσεων (TR – Transit Routes) και περιοχές 

προορισμού των τουριστών (TDR – Tourist Destination Regions). Το μοντέλο του 

Leiper (1995) απεικονίζεται σχηματικά στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 3 Το γεωγραφικό μοντέλο για το σύστημα του τουρισμού  

 

 

 

 

 

 

 

Environments: human, socio-cultural, economic, technological, physical, political, legal, etc. 

 

 

Επιπροσθέτως, ο τουρισμός είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ένα 

δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε αντίθεση με τα κλειστά 

συστήματα όπου καμία αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον δε λαμβάνει 

χώρα. Από λειτουργικής απόψεως, οι βασικές συνιστώσες του τουρισμού είναι η 

ζήτηση και η προσφορά.  

 

Διάγραμμα 4 Το λειτουργικό σύστημα τουρισμού και οι κύριες συνιστώσες του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Traveler 

Generating 

Region 

Tourist 

Destination 

Region 

Transit Route 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Τουριστικοί Πόροι 

Μεταφορές 

Υπηρεσίες 

Προώθηση 

Πληροφόρηση 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Σελίδα 18 από 143 

 

 

Η τουριστική προσφορά είναι η δεύτερη βασική συνιστώσα του τουριστικού 

συστήματος. Η προσφορά μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στη ζήτηση. Το τμήμα 

της «προσφοράς» του τουριστικού συστήματος, περιλαμβάνει κάθε σχεδιασμό και 

κάθε πρόγραμμα δράσεων που επιχειρείται και κινείται προς την κάλυψη των 

αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών – ταξιδιωτών. Στη γενικότερη μορφή 

της, διακρίνεται στην: πρωτογενή προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τους φυσικούς 

και ανθρωπογενείς πόρους που καθορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας και τη 

δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, και στην δευτερογενή ή 

απορρέουσα τουριστική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τις διάφορες υποδομές 

και ανωδομές που δημιουργήθηκαν μερικά ή ολικά από τον άνθρωπο για να 

διευκολυνθεί η εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων, ενεργοποιεί την τουριστική 

ζήτηση και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβολές της.  Το σύνολο των προϊόντων 

κάθε προορισμού που εκφράζονται μέσω της προσφοράς, οριοθετούν την έννοια 

του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελείται από τα αξιοθέατα που 

επισκέπτονται, τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν και τις εγκαταστάσεις ή τις 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους, καθώς και από οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο συμπληρώνει ή διαμορφώνει τη συνολική τους εμπειρία. 

 

Στη συνολική τουριστική παραγωγική διαδικασία, όπως έχει γίνει αντιληπτό,  

μετέχουν άμεσα ή έμμεσα διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, πέραν του αμιγούς 

τουριστικού τομέα. Η συνθετότητα, λοιπόν του τουρισμού αλλά και του 

προσφερόμενου προϊόντος αυτού, σε συνδυασμό και με τις έντονες 

αλληλεξαρτήσεις του με άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας προσδίδουν 

στο τουριστικό προϊόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
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Διάγραμμα 5 Η οικονομία και η βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν την τουριστική προσφορά είναι 

δυνατόν να διακριθεί σε πολλές μορφές, εξεταζόμενη όμως από την πλευρά του 

σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, περιγράφεται ως ένα σύνολο 

διασυνδεδεμένων και αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων, όπως: τα αξιοθέατα – 

τουριστικούς πόρους,  τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, την πληροφόρηση και την 

προβολή – προώθηση.  

 

Χωρίς ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους και αξιοθέατα, ο τουρισμός δεν θα είχε 

την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Θα υπήρχε μικρή ανάγκη για υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, για μεταφορές, για διαμονή, για προβολή, για υποδομές κλπ. Το 

τουριστικό σύστημα ενεργοποιείται, ουσιαστικά από τους τουριστικούς πόρους και 

τα αξιοθέατα. Οι τουριστικοί πόροι είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού που 
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σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και ρυθμίστηκαν με βάση τα κίνητρα και τα ειδικά 

ενδιαφέροντα των δυνητικών επισκεπτών και επιτελούν δύο σημαντικές 

λειτουργίες: πρώτον, προσελκύουν, δελεάζουν ή παρακινούν τους επισκέπτες να 

ταξιδέψουν στον προορισμό και δεύτερον, διασφαλίζουν την ικανοποίηση των 

επισκεπτών και ολοκληρώνουν την εμπειρία τους. 

 

Σε επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης των τουριστικών πόρων που συνθέτουν τα 

αξιοθέατα ενός προορισμού, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη από τους 

φορείς διαμόρφωσης της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης ότι: αυτά είναι 

δυνατό να δημιουργηθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ζήτησης, η 

αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους προϋποθέτει τη χωρική τους συγκέντρωση, 

απαιτούν την ανάπτυξη και καλύτερη διασύνδεση με υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

   

Μεγάλα οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τον τουρισμό, μέσω των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των χρηματο-οικονομικών 

ροών του τουρισμού, προκύπτουν από τη δραστηριότητα διαφόρων κλάδων που 

παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, μεταφοράς, οργάνωσης ταξιδιών, καθώς 

και άλλων δευτερευουσών τουριστικών υπηρεσιών. Η ποσότητα, αλλά και η 

ποιότητα, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση ανταγωνιστικής τουριστικής προσφοράς. Κοινός στόχος των 

επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση των αναγκών – 

επιθυμιών των επισκεπτών και η οικονομική τους βιωσιμότητα μέσω της επίτευξης 

κερδών.  

 

Η μεταφορά των επισκεπτών είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος – 

συνιστώσα του τουριστικού συστήματος. Ουσιαστικά, αποτελεί το τμήμα εκείνο του 

κυκλώματος, το οποίο συνδέει την χώρα – τόπο προέλευσης με τον τόπο 

προορισμού. Ο ρόλος των μεταφορών είναι διττός, καθώς από τη μία λειτουργούν 

ως μοχλός για την πραγματοποίηση τουριστικών μετακινήσεων, από την άλλη δεν 

είναι λίγα τα παραδείγματα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, κατά τα οποία οι 

μεταφορές αποτέλεσαν παράγοντας έλξης για περιοχές οι οποίες είχαν μηδαμινή 

προσπελασιμότητα και επισκεψιμότητα. Κατά το σχεδιασμό των αεροπορικών, 
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θαλάσσιων και οδικών μεταφορών αναγκαία είναι τα εξής: η ενσωμάτωση και της 

τουριστικής διάστασης, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός των 

συνδυασμένων μεταφορών, η αυξημένη περιβαλλοντική συνιστώσα και ευαισθησία 

στη διαδικασία χωροθέτησης μεταφορικών υποδομών, η προστασία των φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων κ.α. 

 

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο του τουριστικού συστήματος, είναι αυτό της 

πληροφόρησης. Αναδεικνύεται, σταδιακά, σε καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος 

επηρεάζει την τουριστική ζήτηση μιας περιοχής. Πολλοί φορείς, κυρίως δημόσιοι, 

συγχέουν την έννοια της πληροφόρησης με την έννοια της προώθησης. Η ουσιώδης 

διαφορά των εννοιών, έγκειται στο ότι, η προώθηση – διαφήμιση στοχεύει στην 

προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει προορισμό, ενώ η 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι 

ταξιδιωτικές πληροφορίες ολοκληρώνουν την εικόνα των τουριστικών προορισμών 

και του προϊόντος που προσφέρουν και δημιουργούν κίνητρα για το ταξίδι. Η 

πληρότητα και η αξιοπιστία της πηγής πληροφόρησης και των πληροφοριών, καθ’ 

εαυτών, επηρεάζουν τόσο την απόφαση, όσο και την επιλογή του τύπου ταξιδίου. 

Σημαντική είναι και η πληροφόρηση κατά την διάρκεια του ταξιδίου, καθώς οι 

επισκέπτες βρίσκονται σε έναν προορισμό για μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει 

άμεσα και αποτελεσματικά να ενημερωθούν για μία σειρά από πληροφορίες, όπως 

για παράδειγμα τις διαδρομές, τα μέσα μεταφοράς, τις υπηρεσίες διαμονής και 

εστίασης, τους χώρους επίσκεψης, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κ.α. Η 

παροχή πληροφοριών γίνεται κυρίως μέσω κρατικών φορέων, σε διάφορα επίπεδα 

(εθνικής εμβέλειας τουριστικός οργανισμός, περιφερειακά γραφεία, τοπικά info-

points κ.α.), αλλά και ιδιωτικών φορέων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό 

αλλά και στο εσωτερικό, διεθνείς και εγχώριοι tour operators κ.α.). Η ορθότερη 

στρατηγική πληροφόρησης, περιλαμβάνει on-line πληροφόρηση (στο διαδίκτυο) 

αλλά και εστιασμένα σημεία παροχής πληροφοριών στις χώρες προέλευσης αλλά 

και στις χώρες προορισμού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των γραφείων παροχής 

πληροφοριών είναι η δυνατότητα να πραγματοποιούν εξατομικευμένη 

πληροφόρηση στους δυνητικούς πελάτες τους. 
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Τα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και των προγραμματισμό της πολιτικής 

προώθησης εκ μέρους των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τα εξής: την καθοδήγηση του συστήματος από την κεντρική 

διοίκηση, τη θεματική τμηματοποίηση των πληροφοριών, τη οριοθέτηση και το 

διαχωρισμό των στόχων μεταξύ διαφήμισης και πληροφόρησης, τη συστηματική και 

συνδυασμένη χρήση μέσων και εργαλείων πληροφόρησης, τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων, την 

ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα φιλοξενίας κ.α. 

 

Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος συνδέεται στενά με κάθε ένα από τα 

υπόλοιπα συστατικά της τουριστικής προσφοράς, αποτελεί τη δυναμικότερη 

μεταβλητή ενός προγράμματος μάρκετινγκ, του οποίου η οργάνωση, προώθηση 

και διαχείριση αποτελεί στοιχείο μεσοπρόθεσμης σταθερότητας της τουριστικής 

ανάπτυξης κάθε προορισμού. Η προώθηση, μέσω μιας σειράς συνδυασμένων 

ενεργειών στοχεύει: 

 Στη συστηματική και όχι συγκυριακή προβολή του προορισμού στη διεθνή 

και εγχώρια αγορά με διάφορα μέσα όπως: εκθέσεις, διαφήμιση, 

συνεργασία με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, δημόσιες σχέσεις κ.α. 

 Στη δημιουργία ή συντήρηση μιας ιδιαίτερης εικόνας του προορισμού, ως 

αποτέλεσμα της εστίασης του προγράμματος στην ανάδειξη πόρων ως σήμα 

κατατεθέν της περιοχής. 

 Στη διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και ομάδων – στόχου που δυνητικά 

ενδιαφέρονται για τους προσφερόμενους στον τόπο προορισμού 

τουριστικούς πόρους. 

 Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κατοίκων, δημοσίων φορέων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τουριστική ανάπτυξη 

μιας περιοχής. 

 Κ.α. 
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Τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η προώθηση για να ανταποκριθεί στους 

στόχους της, είναι: η διαφήμιση, τα κίνητρα (εκπτώσεις, προσφορές), οι εκθέσεις, η 

δημοσιότητα, οι δημόσιες σχέσεις και άλλες ειδικές ενέργειες προώθησης. 

 

Οι προωθητικές πολιτικές δεν εφαρμόζονται μόνον από τους δημόσιους φορείς και 

οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε διεθνές, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Οι 

ενέργειες – τεχνικές που εφαρμόζουν ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Τη διαφήμιση, ο κύριος όγκος της γίνεται με πληρωμένες καταχωρήσεις στον 

τύπο και την τηλεόραση. 

 Τη δημοσιότητα, που συνήθως γίνεται χωρίς πληρωμή. 

 Τα κίνητρα, με την μορφή δώρων, εκπτώσεων και προσφορών. 

 Οι δημόσιες σχέσεις, οι οποίες πέραν των άλλων αναλαμβάνουν και μέρος 

των ενεργειών των υπολοίπων κατηγοριών. 

 

Αξίζει, να αναφερθεί  ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα προώθησης των 

προορισμών ενισχύονται σημαντικά από την διευρυμένη χρήση του διαδικτύου και 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία δίδουν μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης 

στην πληροφόρηση της περιοχής, στην πλευρά των δυνητικών επισκεπτών. 

  

Το τουριστικό σύστημα είναι ένα ανοικτό και δια-δραστικό σύστημα, το οποίο 

αναπτύσσεται, επηρεάζεται και επηρεάζει τα συν-λειτουργούντα περιβάλλοντα. Τα 

περιβάλλοντα αυτά αναφέρονται ως «εξωτερικοί παράγοντες» και συμβάλλουν 

καθοριστικά στη διαμόρφωση της τουριστικής προσφοράς. Οι παράγοντες αυτοί 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο τουρισμός, ιδιαίτερα από την 

πλευρά της προσφοράς και για το λόγο αυτό οι φορείς που διαμορφώνουν την 

τουριστική πολιτική και ανάπτυξη οφείλουν να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό 

τους, αυτές τις πολύ σημαντικές παραμέτρους, αλλά και να αξιολογήσουν τις 

επιδράσεις τους. Στους εξωτερικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το τουριστικό 

σύστημα,  περιλαμβάνονται οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι, η 

επιχειρηματικότητα, η χρηματοδότηση, η διαθεσιμότητα ανθρωπίνων πόρων, οι 
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συνθήκες ανταγωνισμού, η στάση και αντίληψη της τοπικής οικονομίας, η δημόσια 

(κρατική) αναπτυξιακή πολιτική, η ηγεσία.  

 

Διάγραμμα 6 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό σύστημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι μια δυναμική 

διαδικασία που επηρεάζεται και προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες, ένας 

εκ των οποίων είναι οι τουριστικοί πόροι. Η αξιοποίησή τους και η προσέλκυση 

της ζήτησης είναι εφικτή μόνον και εφόσον υπάρχει παράλληλη σύμπραξη και 

προώθηση όλων των συνιστωσών του τουριστικού συστήματος. Η διαπίστωση 

αυτή είναι καθοριστική για την ανάλυση και τις στρατηγικές επιλογές που 

παρουσιάζονται στα παρακάτω. 

 

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
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2.2 Η λογική της παρέμβασης και οι άξονες προτεραιότητας  
 

 

Η «λογική παρέμβασης» (intervention logic) ενός Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης των 

δράσεων για τον Τουρισμό για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, περιλαμβάνει την 

παρουσίαση του πλαισίου για την τουριστική ανάπτυξη στη μελετώμενη περιοχή, 

αναλυόμενη σε τρία επίπεδα: 

 Το πρώτο επίπεδο, αφορά στη διατύπωση και παρουσίαση των πυλώνων – 

αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας και βελτίωσης 

της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

 Το δεύτερο επίπεδο, αφορά στη διατύπωση των «υπο-αξόνων» ή 

«κατηγοριών παρέμβασης» ως επιμέρους στοχεύσεις ανά άξονα 

προτεραιότητας. Η ανάλυση των αξόνων του πρώτου επιπέδου, σε 

επιμέρους υποάξονες κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ιεράρχηση και ανάλυση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών 

πολιτικής (policy recommendations/ priorities). 

 Το τρίτο επίπεδο, αφορά την εξειδίκευση των υποαξόνων (ή μέτρων 

παρέμβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών, 

προκειμένου να είναι ευκολότερη η «ανάπτυξη» του Οδικού Χάρτη σε 

επιμέρους σχέδια δράσεων, που θα αναλύουν τον τρόπο επίτευξης των 

επιλεγμένων πολιτικών του προηγούμενου επιπέδου, ενώ παράλληλα 

δίδεται η δυνατότητα εξειδίκευσης των επενδυτικών και άλλων 

χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων με αναφορά στο διατιθέμενο 

προϋπολογισμό, τους δυνητικούς δικαιούχους των δράσεων, τις ενδεικτικές 

δράσεις που χρηματοδοτούνται και, τέλος, αναλυτική αναφορά στην πηγή 

χρηματοδότησης με παρουσίαση των εναλλακτικών πηγών (εφόσον 

υφίστανται).  

 

 

 



 



 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της τουριστικής οικονομίας της ΠΙΝ, η 

αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων και η αξιολόγηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος αναδεικνύουν μια «αλυσίδα» κρίσιμων ζητημάτων  

 

Διάγραμμα 7 Η «ΑΛΥΣΙΔΑ» ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ/ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Οι 7 κρίσιμοι αναπτυξιακοί παράγοντες αποτελούν ταυτόχρονα δυνητική ευκαιρία 

και απειλή για την ανάπτυξη ή/ και ολοκλήρωση του περιφερειακού ή των υπο-

περιφερειακών τουριστικών προϊόντων και εννοιολογικά οδηγούν στην ανάδειξη 5 

βασικών «περιοχών παρέμβασης» - πέντε μεγάλους θεματικούς άξονες - στους 

οποίους η ΠΙΝ θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειες της προκειμένου να 

επιτύχει τους ειδικούς στόχους για: 

 Την ενίσχυση και αναβάθμιση του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος,  

 την ανάδειξη νέων τουριστικών πακέτων,  

 τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και υποδομών 

εξυπηρέτησης, 

 την αναγκαία στήριξη της απασχολησιμότητας και  

 τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ανθρώπινο δυναμικό της 

Περιφέρειας.  

η επανάκτηση της 
«ελκυστικότητας» της ΠΙΝ

η διασφάλιση της 
«βιωσιμότητας»

Διαφοροποίηση του 
παραγωγικού 

συστήματος & προτύπου 
με αναφορά στην «έξυπνη 

εξειδίκευση»

Τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας 

του υφιστάμενου 
παραγωγικού 

προτύπου

Διαχείριση του 
περιβάλλοντος & του 

χώρου, στην κατεύθυνση 
της βιωσιμότητας

Ενίσχυση του 
κοινωνικού ιστού, με 
γνώμονα την παροχή 

"ίσων ευκαιριών"

Αντιμετώπιση 
των Πιέσεων & 

των 
περιορισμών 

νησιωτικότητας
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Οι άξονες αυτοί αφορούν την τουριστική ανωδομή, τις δημόσιες υποδομές, την 

εκπαίδευση/ κατάρτιση, αλλά και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη υπό το πρίσμα της 

χωρικής συνοχής της Περιφέρειας με την ανάδειξη πολλαπλών τουριστικών πόρων 

και περιοχών στο σύνολο του χώρου της Περιφέρειας.  

 

 

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της ΠΙΝ 

διαρθρώνεται στους κάτωθι άξονες προτεραιότητας, όπως απεικονίζονται και 

διαγραμματικά παραπάνω: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και 

προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

o ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ (ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ, 

ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ B2B), ΕΠΑΝΕΚ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΜΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΛΠ), ΠΕΠ (ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) 
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 Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του 

τουριστικού τομέα  

o ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ,ΠΑΑ  

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για 

την προώθηση νέων μορφών τουρισμού  

o ΠΑΑ, ΠΕΠ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο  

o ΠΕΠ (ΑΞΟΝΕΣ RIS3), ΕΠΑΝΕΚ  

 Άξονας Προτεραιότητας 5: Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 

o ΠΕΠ, ΕΠΑΝΑΔ 

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής 

Οδικού Χάρτη  

o ΠΕΠ ΙΝ, Διασυνοριακά προγράμματα, Πόροι τεχνικής υποστήριξης 

προετοιμασίας ΙΤΙ ή CLLD μέσω ΠΑΑ ή/ και ΠΕΠ ΙΝ 

 



 

 

Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

1 

Ανάπτυξη-βελτίωση 
τουριστικών 

υποδομών και 
προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 

1.1 

Ανάπτυξη 
Επιχειρηματικότητας 

μέσω νέων 
καινοτόμων ιδεών 

στον τουρισμό 

1.1.1 
Ενίσχυση συμπράξεων Τουρισμού-Πολιτισμού-
Δημιουργικών Βιομηχανιών για την προώθηση  
της Έρευνας και Καινοτομίας  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 
(ΕΠ 1 b)  

Εκ των 17.750.937 € 

 
▬ ► ► ►         

1.1.2 
Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων  
ιδιαίτερα σε αναξιοποίητα θεματικά πεδία, με 
υψηλή προστιθέμενη αξία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 3γ 
Εκ των 9.300.000 € της ΕΠ 

του ΠΕΠ και εκ των 
14.183.864 € € για τουρισμό 

για ΙΝ από ΕΠΑΝΕΚ 

 

►               ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a)  

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, 
διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης τους και 
εφαρμογή τους μέσω νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΠ 3γ 
Εκ των 9.300.000 € της ΕΠ 

του ΠΕΠ και εκ των 
14.183.864 € € για τουρισμό 

για ΙΝ από ΕΠΑΝΕΚ 

 

►               ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a)  

1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ του 
τουριστικού κλάδου για την βελτίωση της 
αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών 
παραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
φυσικών πόρων και στη διάθεση υπηρεσιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 3δ 

Εκ των 9.300.000 € της ΕΠ 
του ΠΕΠ 

 

►               

1.2 

Αναβάθμιση του 
επιπέδου 

επιχειρηματικής 
οργάνωσης και 
λειτουργίας των 

τουριστικών ΜΜΕ 

1.2.1 
Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών 
δραστηριοτήτων μέσω της εισαγωγής ή/και 
αύξηση της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3c) 

εκ των 2.363.977 € της ΕΠ 
για τουρισμό για ΙΝ 

 

►               

1.2.2 
Πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των 
επιχειρήσεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3c) 

 
  ► ► ► ▬       

1.3 

Διεθνοποίηση 
τουριστικών 

επιχειρήσεων- 
Εξωστρέφεια, 
προώθηση και 

προβολή τουριστικού 
προϊόντος  

1.3.1 
Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων για 
αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

Εκ των 9.300.000 € της ΕΠ 
του ΠΕΠ και εκ των 

2.363.977 € για τουρισμό 
για ΙΝ 

 

►               

1.3.2 
Βελτίωση ικανότητας εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

 

►               

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας των τουριστικών  
προϊόντων στο εξωτερικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ (3d) 

 
  ► ► ► ▬       

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και ανάπτυξη 
δικτύων τουριστικών  επιχειρήσεων που είναι 
ομοειδείς, συμπληρωματικές ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα αξίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ (3d)                          
ΠΕΠ 3δ 

 
  ► ► ►         

                 

 
                

 

2 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητας 
και των υπηρεσιών 

γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για 

τη στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

2.1 

Προώθηση της 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας σε 

τουριστικές περιοχές 
της  Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων 

2.1.1 
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 7c 

Εκ των 3.529.423 € 

 
  ► ► ► ▬       

2.1.2 
Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη και την 
επέκταση της θαλάσσιας συγκοινωνίας  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 7c 

Εκ των 3.529.423 € 

 
  ► ► ► ▬       

2.1.3 
Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων των αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΠ 7c 
Εκ των 3.529.423 € 

 

►               

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της αστικής 
αναζωογόνησης και της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας μέσω παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα (λ.χ. στο πλαίσιο 
«Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Εκ των 6.202.443 € του ΕΠ 

 
  ► ► ► ▬       

2.1.5 
Εφαρμογή πολεοδομικού και αστικού 
σχεδιασμού για την ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities) ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Εκ των 6.202.443 € του ΕΠ  
        ► ► ► ► 

2.1.6 
Επενδύσεις στη διαχείριση επισκεπτών σε 
τουριστικούς προορισμούς  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

►               
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

2.1.7 
Ενίσχυση των «Αστικών Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic Partnerships) 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
▬ ► ► ►         

2.2 

Ολοκλήρωση έργων 
μεταφορικών 

υποδομών σχετικών 
με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 

Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 
εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του 
βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – 
Ιονίο ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  ΤΟΜΕΑΚΟ 7i 

Εκ των 15.000.000 της 
κατανομής του Τ.Σ.  

 
        ► ► ► ► 

2.2.2 Αναβάθμιση υποδομών αερολιμένων 
περιφέρειας 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΜΕΑΚΟ 7i 
Εκ των 15.000.000 της 

κατανομής του Τ.Σ.      
► ► 

► 
 

► 

  

2.3 

Ολοκλήρωση 
ενδοπεριφερειακού 
οδικού δικτύου και 
σύνδεση αυτού με 

ΔΕΔ-Μ 

2.3.1 
Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών 
συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ                                 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 7b 

7.058.846 € 

 
        ► ► ► ► 

2.3.2 
Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών 
μεταφορικών δικτύων ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 7b 

7.058.846 € 

 
        ► ► ► ► 

2.3.3 Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΑΑ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

Εκ των 51.000.000 

 
        ► ► ► ► 

2.4 

Βελτίωση υποδομών 
και υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικών 
υποδομών σε 

τουριστικές περιοχές 

2.4.1 
Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών 
και υποδομών υγείας ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 9a 

Σύμφωνα με ΠΕΣΚΕ ΙΝ 

 
        ► ► ► ► 

2.4.2 
Ενίσχυση των μικρών αποκεντρωμένων 
μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 9α 

Σύμφωνα με ΠΕΣΚΕ ΙΝ 

 
        ► ► ► ► 

            
     

 
                

 

3 

Ανάδειξη-
αξιοποίηση 

τουριστικών πόρων 
για την προώθηση 

νέων μορφών 
τουρισμού 

3.1 

Προστασία και 
ανάδειξη του 

οικοπολιτιστικού 
αποθέματος 

3.1.1 
Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με 
διεθνή εμβέλεια  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
        ► ► ► ► 

3.1.2 
Ανάδειξη και ενίσχυση νέων τουριστικών 
προορισμών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
▬ ► ► ►         

3.1.3 
Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για ενίσχυση 
των νέων αγορών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.1.4 Οριζόντια δικτύωση προορισμών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.1.5 
Τουριστική αξιοποίηση μνημείων ορεινών 
όγκων  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
  ► ► ►         

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
▬ ► ► ►         

3.1.7 
Δημιουργία οικοπολιτιστικών διαδρομών και 
δικτύων 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
  ► ► ►         

3.1.8 
Αειφορική διαχείριση καθιερωμένων 
προορισμών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 6c 

Εκ των  

31.250.000 € 

 
  ► ► ►         

3.2 

Βελτίωση και 
προστασία του 

φυσικού 
περιβάλλοντος με 

έμφαση στην 

3.2.1 Αξιοποίηση περιοχών NATURA  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΚΟ 6d 

1.500.000 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.2.2 
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -αναβάθμιση 
του τοπίου (καθαρισμός - εμπλουτισμός) 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 6d 

1.500.000 € 

 

►               
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

προστασία της 
βιοποικιλότητας 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

3.3 

Ανάπλαση και 
αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών και 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 

3.3.1 
Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης 
και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων σε αστικές 
περιοχές ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6e 

4.500.000 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.3.2 
Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή 
αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 
περιοχών εντός των αστικών κέντρων ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6e 

4.500.000 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.4 

Παρεμβάσεις 
δημόσιου χαρακτήρα 
στον ύπαιθρο χώρο – 

προβολή και 
προώθηση τοπικού 

τουριστικού 
προϊόντος  

3.4.1 
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.4.2 Τοπικές υποδομές και υπηρεσίες  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.4.3 

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), αποκατάσταση και 
επέκταση δημόσιων κτηρίων με σκοπό την 
αξιοποίηση τους για τουριστικούς σκοπούς  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
        ► ► ► ► 

3.4.4 
Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που συνδέονται με τον 
πολιτισμό ή / και το φυσικό περιβάλλον 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
Εκ των 51.000.000,00 € 

 
        ► ► ► ► 

3.4.5 
Βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας των 
τόπων   

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
  ► ► ► ▬       

3.4.6 Συντήρηση, δημιουργία ή επέκταση μονοπατιών  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.4.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.5 

Επενδύσεις ιδιωτικού 
χαρακτήρα (μικρής 

κλίμακας) στον 
ύπαιθρο χώρο – 

προβολή και 
προώθηση τοπικών 

τουριστικών 
επιχειρήσεων  

3.5.1 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.5.2 
Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και 
επέκτασης ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.5.3 
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
αγροτικών προϊόντων  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
Εκ των 51.000.000,00 € 

 
▬ ► ► ► ▬       

3.5.4 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης (Β2Β)  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.5.5 Προώθηση και προβολή του τοπικού τουρισμού  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 

►               

3.5.6 Βελτίωση υποδομών διαμονής τουριστών  ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
        ► ► ► ► 

                 

 
                

 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ 4.1 Οριζόντιες 4.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση της οργάνωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 1.875.000 € 

 

►               
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υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

στον τουριστικό 
κλάδο 

τεχνολογίες 
εντοπισμού 

ανάδειξης, προβολής 
και ενεργοποίησης 
των πολιτιστικών 
πόρων της ΠΚΜ 

των επιχειρήσεων  

4.1.2 Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 1.875.000 € 

 

►               

4.1.3 Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 

 

 

►               

4.2 

Τεχνολογίες 
Διαχείρισης 

Περιεχομένου 
υποβοήθηση της 
επικοινωνιακής 

πολιτικής 

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 2c 
1.050.000 € 

 

►               

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για τουρισμό 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 2b Εκ των 5.797.919 € 

 

►               

4.2.3 Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 2b 

 

►               

4.3 

Επενδύσεις ΤΠΕ για 
ενίσχυση 

βιωσιμότητας και 
διαχείριση ροών  

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές ΤΠΕ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠ 2b 1.875.000 € 

 

►               

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση επισκεπτών  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΠ 2b 

1.875.000 € 

 

►               

4.4 

Εμπέδωση δικτύου 
διεπιχειρησιακών 
συνεργασιών και 

εισαγωγής 
οργανωτικών 
καινοτομιών 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ στον τουρισμό  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c 

ΕΚ ΤΩΝ 2.363,977  

 

 

►               

4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τουρισμό  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚ 3c 

 

►               

                 
 

                

 

5 

Στήριξη 
απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  
ανθρώπινου 
δυναμικού 

5.1 

Αύξηση αριθμού νέων 
πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων 

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii 
Εκ των 4.070.798 € από 

ΕΠΑΝΕΚ και 2.436.476 € από 
ΠΕΠ  

►               

5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 

8iii 

 

►               

5.2 

Ανάπτυξη νέων 
γνώσεων 

εξειδίκευσης και 
δεξιοτήτων σε τομείς 

υψηλού 
περιφερειακού 

ενδιαφέροντος με 
έμφαση στον 

τουρισμό  

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  

Εκ των 2.035.399 € από 
ΕΠΑΝΕΚ και 1.236.476 €€ 

από ΠΕΠ  

►               

5.2.2 
Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού στον 
τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  

 
▬ ► ► ► ▬       
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον τουρισμό  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  

 

►               

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις αλλαγές  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 
8 v  

 

►               

5.3 

Προώθηση 
επενδύσεων 

επιχειρήσεων 
κοινωνικής 
οικονομίας 

5.3.1 
Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στον 
τουρισμό  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v 

600.000 € από ΠΕΠ και 
1.921.822 € από ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 

 

►               

5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v 

 

►               

5.3.3 Δημιουργία Clusters  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 
9v 

 

►               

5.3.4 Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΕΟΙ (ΣΕΤΕ), 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  
ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 

9v 

 

►               

                 
 

                

 

6 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

εφαρμογής Οδικού 
Χάρτη 

6.1  

Δράσεις τεχνικής 
υποστήριξης δράσεων 

περιφερειακού και 
τοπικού χαρακτήρα 

6.1.1 Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

  
ΠΕΠ ΚΜ - 11α2 & 

12α2 

Εκ των 355.165 € 
 

► 
  

► ► 
  

► ► ► 

6.1.2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

  
ΠΕΠ ΚΜ - 11α2 & 

12α2 

Εκ των 355.165 € 

 

► ► ► ► ► ► ► ► 

6.2 

Δράσεις τεχνικής 
υποστήριξης 

εφαρμογής δράσεων 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητας 
και προβολής  

6.2.1 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες  
  

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

Εκ των 355.165 € 

     ►     ►     

6.2.2 
Υποστήριξη μηχανισμού παρακολούθησης και 
εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
  

6.2.3 
Υποστήριξη δικαιούχων – διασφάλιση 
επάρκειας    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 

► ►   ► ►   ► ► 

6.2.4 
Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και 
δημοσιότητας    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 
  ►     ►   ►   
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Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία Παρέμβασης Δράσεις 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
υλοποίησης Πηγή Χρημ. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ Π/Υ 
 

2016 2017 2018 2019 

Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος Κωδ Τίτλος 

 
Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. Α' 6μηνο. Β' 6μηνο. 

6.2.5 
Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών 
δικαιούχων και της κοινής γνώμης    

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 

► ►             

6.2.6 
Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών 
Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης   

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 
  

► ► 
          

6.2.7 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 
  

ΕΠΑΝΕΚ - ΕΣ 4.1 
& 5.1 

 
    ► ►         

6.3 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

εφαρμογής δράσεων 
ανθρώπινου 
δυναμικού  

6.3.1 Αξιολόγηση και Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες  

  
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

ΕΣ i Εκ των 375.579 € 

 
► ► 

            

6.3.2 Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

  
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

ΕΣ i 

 
    

► 
  

► 
  

► 
  

6.4 

Πρόγραμμα τεχνικής 
υποστήριξης 

προπαρασκευαστικών 
ενεργειών για την 
ενσωμάτωση της 

διάστασης του 
τουρισμού στις υπο 

εκπόνηση 
στρατηγικές CLLD 

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1 

Εκ των 51.000.000,00 € 

 
► 

              

6.4.2 
Δράσεις/ ενέργειες προετοιμασίας και 
εδραίωσης διαβούλευσης  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1 
 

► 

              

6.4.3 
Δράσεις/ ενέργειες υποστήριξης για μικρά 
πιλοτικά έργα  

  
ΠΑΑ - υπομετρο 

19.1 

 
  

► ► ► ► ► 

    

                 

 
                

 

      ΣΥΝΟΛΟ 198.202.308,65  € 
         



 

2.3 Το πλάνο χρηματοδότησης του Οδικού Χάρτη για τον 

τουρισμό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   
 

 

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά το χρηματοδοτικό σχήμα του προτεινόμενου 

Οδικού Χάρτη για την προώθηση του τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών κατανομών ανα 

επενδυτική προτεραιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέτρων/ υπομέτρων του ΠΑΑ 2014-

2020, ελήφθησαν υπόψη τα δημοσιευμένα εγκεκριμένα ή υπο έγκριση 

προγράμματα έως και την υποβολή του παρόντος.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται υπο τη μορφή διαδοχικών πινάκων, η χρηματοδότηση 

του Οδικού Χάρτη. Η ανάλυση της χρηματοδότησης παρουσιάζεται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα ανα άξονα προτεραιότητας, κατηγορία παρέμβασης και 

τύπο δράσης, όπως αυτά ορίσθηκαν  και παρουσιάζονται στα ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

αναλυτικά.  

 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται διαδοχικά η χρηματοδοτική συνεισφορά κάθε 

προγράμματος/ πηγής χρηματοδότησης με αναφορά στο διαθέσιμο προϋπολογισμό 

ανα επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα των ΕΔΕΤ, αλλά και και με αναφορά 

στον προτεινόμενο (με εκτίμηση και τεκμηριωμένες παραδοχές) προυόλγισμό που 

πρέπει να διατεθεί ανα τύπο δράσης και ανα επενδυτική προτεραιότητα. Ο τρόπος 

απεικόνισης της χρηματοδοτικής βαρύτητας κάθε επενδυτικής προτεραιότητας των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης, αναμένεται αν συμβάλει αποτελεσματικά στην - 

κατά τρόπον ολοκληρωμένο -   αντιστοίχηση κάθε προτεραιότητας με την δεδομένη 

και προσφορότερη χρηματοδοτική ροή.  

 

Οι προτεινόμενες κατανομές χρηματοδότησης, τόσο για το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό, όσο και για το εκτιμώμενο ποσό που πρέπει να κατευθυνθεί για τις 

περιγραφόμενες στον Οδικό Χάρτη δράσεις «τουρισμού», βασίστηκαν: 

 Στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς/ κατανομές του ΕΣΠΑ 2014-2020 
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 Τις εγκεκριμένες κατανομές ανα Θεματικό Στόχο και ανά επενδυτική 

προτεραιότητα των ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ ΙΝ 

 Τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Τ.Σ. όπως αυτές 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται μέσα από την 3η Εγκύκλιο σχεδιασμού 

των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με βάση 

την οποία η περιφερειακή κατανομή πόρων προς την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων (ως περιφέρεια «σε μετάβαση»), αντιστοιχεί στο 16,78 % περίπου 

των πόρων που δεσμεύονται και κατευθύνονται στις 5 Περιφέρειες 

κατηγορίας «σε μετάβαση».  

 Στην περίπτωση του άξονα της τεχνικής Βοήθειας, λήφθηκε υπόψη ως 

υπόθεση εργασίας και πραγματοποιήσιμη παραδοχή, η ανάγκη δέσμευσης 

ποσοστού 2% της ΤΒ κάθε προγράμματος για τις ανάγκες υποστήριξης 

εφαρμογής του οδικού Χάρτη για τον τουρισμό.  
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2.3.1 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Σύνοψη κατανομής πόρων και 

πηγών* 

 

 

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν ανα χρηματοδοτική πηγή, παρουσιάζεται το 

χρηματοδοτικό πλέγμα ανα προτεινόμενη προτεραιότητα ή τύπο δράσεων. Οι 

πίνακες αυτοί, δύναται να αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα υλοποιηθεί 

κάθε δράση εξ αυτών που προτείνονται στον Οδικό Χάρτη, ενώ παράλληλα ορίζει το 

πλαίσιο διεκδίκησης πόρων που πρέπει να κατανεμηθούν στα Ιόνια Νησιά 

συνολικά. 

* Προς χάριν συντομίας χρησιμοποιούνται τα αρκτικόλεξα των προγραμμάτων ως εξής: α) ΕΠΑΝΕΚ= 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», β) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ= 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», γ) ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2014 - 2020», δ) ΠΕΠ-ΙΝ= Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ε) ΕΠ-ΕΣ= 

Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, πχ  Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-ΠΓΔΜ., στ) ΠΑΑ= 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

** Τα αρκτικόλεξα των ΕΔΕΤ 2014-2020 και άλλων πηγών χρηματοδότησης  που χρησιμοποιούνται για χάριν 

συντομίας είναι: ΕΤΠΑ= Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΚΤ = Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, Τ.Σ.= 

Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ= Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΑΝ= Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων 
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2.3.2 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020  
 

Πίνακας 1 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία 
Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη  

 

Α/Α 

ΑΞΟΝΕΣ & 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠ * 

ΤΑΜΕΙΟ ** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 

1.1.2 

Ίδρυση νέων 
τουριστικών 
επιχειρήσεων  
ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα 
θεματικά πεδία, με 
υψηλή 
προστιθέμενη αξία 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 3 3α εκ των 61.132.986 € 18.339.896 € 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση 
δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους 
και εφαρμογή τους 
μέσω νέων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 3 3γ εκ των 31.000.000 € 9.300.000 € 

1.1.4 

Ενίσχυση 
επενδυτικών 
σχεδίων ΜΜΕ του 
τουριστικού κλάδου 
για την βελτίωση 
της αποδοτικότητας 
στη χρήση των 
συντελεστών 
παραγωγής στην 
εξοικονόμηση 
ενέργειας και 
φυσικών πόρων και 
στη διάθεση 
υπηρεσιών 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 3 3γ εκ των 31.000.000 € 9.300.000 € 

1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 
προϊόντος 
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1.3.4 

Συνεργασίες, 
συμπράξεις ή / και 
ανάπτυξη δικτύων 
τουριστικών  
επιχειρήσεων που 
είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή 
ανήκουν στην ίδια 
αλυσίδα αξίας 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 3 3α εκ των 61.132.986 € 18.339.896 € 

 

2 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων  

2.1.1 

Εφαρμογή έξυπνων 
συστημάτων για τη 
βελτίωση της 
αστικής 
κινητικότητας  

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 

3.529.423 € 

3.529.423 € 

2.1.2 

Δημιουργία 
υποδομών για την 
ανάπτυξη και την 
επέκταση της 
θαλάσσιας 
συγκοινωνίας  

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 3.529.423 € 

2.1.3 

Δράσεις 
ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων των 
αστικών κέντρων 
περί πολυτροπικής 
αστικής 
κινητικότητας 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 4 4ε 3.529.423 € 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 

Ολοκλήρωση 
οδικών συνδέσεων 
ΔΕΔ-Μ 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 7 7β 
Εκ των 35.294.230 € 

της ΕΠ του ΠΕΠ 
3.529.423 € 

2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 

2.3.1 

Βελτίωση ή 
κατασκευή 
περιφερειακών 
συνδέσεων με τα 
ΔΕΔ-Μ 

ΠΕΠ - 
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 7 7γ 
Εκ των 35.294.230 € 

της ΕΠ του ΠΕΠ 
7.058.846 € 

2.3.2 

Βελτίωση ή 
επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών 
μεταφορικών 
δικτύων 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 7 7γ 
Εκ των 35.294.230 € 

της ΕΠ του ΠΕΠ 
7.058.846 € 

2.4 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές περιοχές 

2.4.1 

Επέκταση και 
αναβάθμιση 
υφιστάμενων δομών 
και υποδομών 
υγείας 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 9 9α … …. 
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2.4.2 

Ενίσχυση των 
μικρών 
αποκεντρωμένων 
μονάδων 
πρωτοβάθμιας 
υγείας 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 9 9α 
Εκ των 30.564.604 € 
του άξονα του ΠΕΠ 

2.100.000 € 

 

3 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 

3.1.1 

Αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με 
διεθνή εμβέλεια 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ  

31.250.000 € 

4.450.000 € 

3.1.2 

Ανάδειξη και 
ενίσχυση νέων 
τουριστικών 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 7.000.000 € 

3.1.3 

Βελτίωση 
τουριστικού 
προϊόντος για 
ενίσχυση των νέων 
αγορών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 2.500.000 € 

3.1.4 
Οριζόντια δικτύωση 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ   

3.1.5 

Τουριστική 
αξιοποίηση 
μνημείων ορεινών 
όγκων 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.500.000 € 

3.1.6 

Βελτίωση και 
επέκταση 
μουσειακών 
υποδομών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 4.000.000 € 

3.1.7 

Δημιουργία 
οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και 
δικτύων 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 5.000.000 € 

3.1.8 

Αειφορική 
διαχείριση 
καθιερωμένων 
προορισμών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6γ 3.800.000 € 

3.2 
Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

3.2.1 
Αξιοποίηση 
περιοχών NATURA 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6δ 

5.000.000 € 

600.000 € 

3.2.2 

Επεμβάσεις για την 
αναμόρφωση -
αναβάθμιση του 
τοπίου (καθαρισμός 
- εμπλουτισμός) 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6δ 900.000 € 

3.3 
Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος 

3.3.1 

Προώθηση σχεδίων 
αναπλάσεων, 
ανάκτησης και 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6ε 15.000.000 € 1.000.000 € 
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αξιοποίησης 
ελευθέρων χώρων 
σε αστικές περιοχές 

3.3.2 

Ενίσχυση σχεδίων 
για αποκατάσταση ή 
αξιοποίηση 
εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών 
περιοχών εντός των 
αστικών κέντρων 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 6 6ε 3.500.000 € 

 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

4.1 
Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των πολιτιστικών 
πόρων της ΠΚΜ 

4.1.1 

Αξιοποίηση ΤΠΕ για 
τη βελτίωση της 
οργάνωσης των 
επιχειρήσεων 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 2 2β 
Εκ των 6.250.000 € 

800.000 € 

4.1.2 
Ολοκληρωμένες 
εφαρμογές ΤΠΕ 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 2 2β 260.000 € 

4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 

4.2.1 

Ψηφιοποίηση 
πολιτιστικών 
αγαθών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 2 2γ 1.050.000 € 1.050.000 € 

4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών 

4.3.1 
Ενδοεπιχειρησιακές 
εφαρμογές ΤΠΕ 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 350.000 € 

4.3.2 

Αξιοποίηση ΤΠΕ για 
διαχείριση 
επισκεπτών 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΤΠΑ 2 2β Εκ των 6.250.000 € 465.000 € 

 

  

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

5.1.1 

Επιχειρηματική 
ενεργοποίηση στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 8 8 iii 

8.121.588 € 

1.000.000 € 

5.1.2 

Επιχειρηματική 
εκπαίδευση στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 8 8 iii 1.436.476 € 

5.2 
Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό 

5.2.1 

Συμβουλευτική 
στήριξη ΜΜΕ στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT  8 v 

4.121.587 € 

336.476 € 
8 

5.2.2 

Βελτίωση 
ανθρώπινου 
δυναμικού στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 8 8 v 300.000 € 

5.2.3 

Πιστοποίηση 
δεξιοτήτων στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 8 8 v 200.000 € 
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5.2.4 

Ενισχύσεις για 
προσαρμογή στις 
αλλαγές 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 8 8 v 400.000 € 

5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

5.3.1 

Ανάπτυξη της 
κοινωνικής 
οικονομίας στον 
τουρισμό 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 9Β 9 v 

2.000.000 € 

300.000 € 

5.3.3 
Δημιουργία Clusters 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 9Β 9 v 150.000 € 

5.3.4 

Αναβάθμιση 
ανθρώπινου 
δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

EKT 9Β 9 v 150.000 € 

   
            

6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

  
Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α2 

Εκ των 17.758.236 € 
200.000 € 

  
Πληροφόρηση και 
Δημοσιότητα 

ΠΕΠ-
ΙΝ 

ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 
11 & 

12 
11α2 & 12α2 155.165 € 

   
            

 

 

Πίνακας 2 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ανα Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη  

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με βάση 

εγκ. ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 

(χρήση κλείδας 
30% για ΑΠ 1,  2% 

για ΑΠ 6) 

ΑΠ 1 

3α 

Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη 

διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων 

ιδεών και τη στήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων 

61.132.986 € 18.339.896 € 18.339.896 € 

3γ 

Στήριξη της δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών 

31.000.000 € 9.300.000 € 9.300.000 € 

 
7b 

Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων 

35.294.230 € 7.058.846 € 7.058.846 € 
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7c 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών 
προς το περιβάλλον και με χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), 

συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών 

συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την 
προώθηση της βιώσιμης 

περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας 

3.529.423 € 3.529.423 € 

9α 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας 
και τις κοινωνικές υποδομές που 

συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα 

της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης 

της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα και υπηρεσίες 

αναψυχής και τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα 

της κοινότητας 

21.090.000 € 6.327.000 € 6.327.000 € 

ΑΠ 3 

6γ 
Διατήρηση, προστασία, προώθηση 

και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

31.250.000 € 31.250.000 € 31.250.000 € 

6δ 

Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους 

και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων 

μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών 

5.000.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 

6ε 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την 

απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση 

μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου 

15.000.000 € 4.500.000 € 4.500.000 € 

ΑΠ 4 

2β 

Ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό 

εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

6.250.000 € 1.875.000 € 1.875.000 € 

2γ 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον 
τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 
μάθησης, της ηλεκτρονικής 
ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 
υγείας 

1.050.000 € 1.050.000 € 1.050.000 € 
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ΑΠ 5 

8iii 

Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων 

8.121.588 € 2.436.476 € 2.436.476 € 

8v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές 

4.121.587 € 1.236.476 € 1.236.476 € 

9v 

Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 

κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην απασχόληση 

2.000.000 € 600.000 € 600.000 € 

ΑΠ 6 
11α2 & 

12α2 

Ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 

17.758.236 € 355.165 € 355.165 € 

ΣΥΝΟΛΟ 239.068.627 € 89.358.282 € 89.358.282 € 
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2.3.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  

 

 

Πίνακας 3 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία 
Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη  

Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

"ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΓΙΑ ΠΙΝ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠ * 
ΤΑΜΕΙΟ 

** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

  

1 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 
 

1.1.1 

Ενίσχυση συμπράξεων 
Τουρισμού-Πολιτισμού-

Δημιουργικών Βιομηχανιών 
για την προώθηση  της 

Έρευνας και Καινοτομίας 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 1β 
Εκ των 

104.417.276 
€ 

17.750.937 € 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών ιδεών, 

διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και 

εφαρμογή τους μέσω νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3α 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ 
των 

139.057.495 
€ 

23.639.774 € 

1.2 Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών ΜΜΕ 
 

1.2.1 

Απλοποίηση/ 
αυτοματοποίηση 

λειτουργικών 
δραστηριοτήτων μέσω της 
εισαγωγής ή/και αύξηση 

της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ ΕΠΑΝΕΚ: Εκ 
των 

139.057.495 
€ 

23.639.774 € 

1.2.2 
Πιστοποίηση λειτουργιών 

και προϊόντων των 
επιχειρήσεων 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 

1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 

προϊόντος  

1.3.1 

Υποστήριξη τουριστικών 
επιχειρήσεων για 

αναζήτηση ευκαιριών σε 
νέες αγορές του εξωτερικού 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ 
των 

139.057.495 
€ 

ΕΚ ΤΩΝ 23.639.774,15 

1.3.2 
Βελτίωση ικανότητας 

εξυπηρέτησης 
υφιστάμενων αγορών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας 

των τουριστικών  
προϊόντων στο εξωτερικό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή 
/ και ανάπτυξη δικτύων 

τουριστικών  επιχειρήσεων 
που είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή 

ανήκουν στην ίδια αλυσίδα 
αξίας 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3δ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ 
των 

139.057.495 
€ 

  
4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
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4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
 

4.2.2 
Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ 

για τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β 

Εκ των 
34.105.407 € 

ΕΚ ΤΩΝ 5.797.919,19 € 
4.2.3 

Ανοιχτή πρόσβαση στο 
Internet 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 2β 

4.4 Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών 
 

4.4.1 
Τεχνολογικές λύσεις μέσω 

ΤΠΕ στον τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 

ΕΠΑΝΕΚ: Εκ 
των 

139.057.495 
€ 

ΕΚ ΤΩΝ 23.639.774,15 
4.4.2 

Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 1 3γ 

  
5 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

 

5.1.1 
Επιχειρηματική 

ενεργοποίηση στον 
τουρισμό 

ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii ΕΠΑΝΕΚ: εκ 
των 

119.729.364 
ΕΚ ΤΩΝ 4.070.798,376 € 

5.1.2 
Επιχειρηματική εκπαίδευση 

στον τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 iii 

5.2 
Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 

ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό  

5.2.1 
Συμβουλευτική στήριξη 

ΜΜΕ στον τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

ΕΠΑΝΕΚ: εκ 
των 

119.729.364 
ΕΚ ΤΩΝ 2.035.399,188€ 

5.2.2 
Βελτίωση ανθρώπινου 

δυναμικού στον τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

5.2.3 
Πιστοποίηση δεξιοτήτων 

στον τουρισμό 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

5.2.4 
Ενισχύσεις για προσαρμογή 

στις αλλαγές 
ΕΠΑΝΕΚ EKT 2 8 v 

        
6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

 

6.2 
Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας και 

προβολής  

6.2.1 

Μελέτες, 
εμπειρογνωμοσύνες και 
υπηρεσίες που αφορούν 

στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων 

Δράσης και οδηγών 
εφαρμογής, σε ενέργειες 

προπαρασκευής, 
ωρίμανσης, εξειδίκευσης, 

οργάνωσης, 
βελτιστοποίησης της 

εφαρμογής, αξιολόγησης, 
αποτίμησης των 

παρεμβάσεων, έρευνες και 
στατιστικά στοιχεία και 
ιδίως νέα θέματα που 

προκύπτουν στην 
προγραμματική περίοδο 

2014-2020 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 

Εκ των 
15.241.368 € 
του ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΚ ΤΩΝ 2.591.032,56 

6.2.2 

Υποστήριξη μηχανισμού 
παρακολούθησης και 

εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (Εκπόνηση 
εξειδικευμένων μελετών 
και εμπειρογνωμοσυνών, 

υποστήριξη δομών και 
διαδικασιών, τεχνολογικές 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 
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πλατφόρμες, τομεακά 
συμβούλια, δράσεις 
ενημέρωσης για την 

χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ, 
δράσεις υποστήριξης 

ενεργειών δικτύωσης και 
εξεύρεσης εταίρων, 

δράσεις διάχυσης καλών 
πρακτικών σε τομείς 

προτεραιότητας μέσω 
ενημέρωσης και 

επιδεικτικών 
προγραμμάτων, 

εκπαίδευση στελεχών κλπ) 

6.2.3 

Παρεμβάσεις για την 
εστιασμένη υποστήριξη 

δικαιούχων, για την 
ενίσχυση της διοικητικής 

τους ικανότητας, 
προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις 
ανάγκες υλοποίησης των 

έργων που αναλαμβάνουν. 
Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν 

επίσης να υλοποιούνται 
μεμονωμένες παρεμβάσεις 

για την διακρίβωση 
αναγκών και την ενίσχυση 

ης διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων. 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 

6.2.4 

Ενέργειες πληροφόρησης, 
προβολής και 

δημοσιότητας και των 
επιμέρους παρεμβάσεων 

του ΕΤΠΑ που 
απευθύνονται τόσο σε 

ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και 

λοιπές δημόσιες αρχές, 
κοινωνικοί και οικονομικοί 

εταίροι, επαγγελματικές 
οργανώσεις, μη 

κυβερνητικές 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 

οργανώσεις, οργανώσεις 
ΑμεΑ κλπ), όσο και στην 

κοινή γνώμη. 

6.2.5 

Ενέργειες ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων και 
της κοινής γνώμης σχετικά 

με όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού και 
υλοποίησης των 

παρεμβάσεων, τη 
δυνατότητα πρόσβασης και 
συμμετοχής σε αυτές, την 

σύσταση και 
παρακολούθηση της 

εταιρικής σχέσης κλπ. 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 
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6.2.6 

Εξειδίκευση και εφαρμογή 
Στρατηγικών Επικοινωνίας 

και Επικοινωνιακών 
Σχεδίων Δράσης, με σκοπό 
τη δημοσιοποίηση στους 
πολίτες της χώρας και της 

ΕΕ του ρόλου και των 
επιτευγμάτων ή/και των 
επιμέρους παρεμβάσεών 

του, στην Ελληνική 
οικονομία και κοινωνία. 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 

6.2.7 
Ενέργειες διάχυσης καλών 

πρακτικών. 
ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 4 & 5 n/a (ΕΣ 4.1 & 5.1) 

 

 

Πίνακας 4 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη  

ΕΠΑΝΕΚ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 1-4-5-6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ "ΣΕ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΠΙΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με βάση 
τα εγκ. ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 17% για ΑΠ 
1,4,5 - 2% για ΑΠ 6) 

ΑΠ 1 

1β 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 

συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ 

104.417.276 € 17.750.937 € 17.750.937 € 

3α 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 

άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων 

139.057.495 € 
ΕΚ ΤΩΝ 

23.639.774,15 
14.183.864 € 

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων κα υπηρεσιών 
139.057.495 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
23.639.774,15 

2.363.977 € 

3δ 

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες καινοτομίας 

139.057.495 € 
ΕΚ ΤΩΝ 

23.639.774,15 
2.363.977 € 

ΑΠ 4 

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, 

ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

34.105.407 € 5.797.919 € 5.797.919 € 

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων κα υπηρεσιών 
139.057.495 € 

ΕΚ ΤΩΝ 
23.639.774,15 

ΕΚ ΤΩΝ 
2.363,977 

ΑΠ 5 

8 iii 

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

119.729.364 € 20.353.992 € 4.070.798 € 

8 v 
Προσαρμογή των εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές 

119.729.364 € 20.353.992 € 2.035.399 € 

ΑΠ 6 
n/a (ΕΣ 

4.1 & 5.1) 

Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και 
διοίκησης που αφορά τους άξονες 
προτεραιότητας του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

15.241.368 € 2.591.033 € 777.310 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 412.550.910 € 84.689.727 € 49.344.183 € 

 

 

2.3.3 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2014-2020  

 

Πίνακας 5 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ανά Άξονα, Κατηγορία 
Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

Α/Α 

ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

"ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΙΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * 
ΤΑΜΕΙΟ 

** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

  

2 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  Περιφέρειας  

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και 
της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας μέσω 
παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
(λ.χ. στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 14 6iv 
183.458.947 

€ 

Εκ των 
15.000.000 
€ που έχουν 
κατανεμηθεί 

βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 

2.1.5 

Εφαρμογή πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και 
«έξυπνων Πόλεων» (Smart 
Cities) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

13.850.000 € 4.432.000 € 

2.1.6 

Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισμούς 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.1.7 

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban 
Strategic Partnerships) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 12 6ε 

2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 

2.2.1 

Εκσυγχρονισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
εμπορευματικών μεταφορών 
λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ 
στο διάδρομο Αδριατικής – 
Ιονίο 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 1 7 i 
183.458.947 

€ 

Εκ των 
15.000.000 
€ που έχουν 
κατανεμηθεί 

βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 
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2.2.2 

Αναβάθμιση υποδομών 
αερολιμένων περιφέρειας 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΣ 7 7 ii 
183.458.947 

€ 

Εκ των 
15.000.000 
€ που έχουν 
κατανεμηθεί 

βάσει 3ης 
Εγκυκλίου 

ΥΠΑΝ 

 

 

Πίνακας 6 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ  2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
"ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ 

ΠΙΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΑΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 
Υπολογισμοί με 
βάση τα εγκ. ΕΠ 

του ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 17% για 
ΕΤΠΑ και ΤΣ) 

Κατανομή Τ.Σ. βάσει 
3ης Εγκυκλίου 

ΑΠ 2 

4e 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 

ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και 
των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον 

περιορισμό των επιπτώσεων 

27.204.375 € 4.624.744 € 1.387.423 € 

6e 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 

αναζωογόνηση και την απολύμανση των 
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 
περιορισμό του θορύβου 

6.176.859 € 1.050.066 € 315.020 € 

6iv 

(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ): Ανάληψη δράσης για τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 

περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

183.458.947 15.000.000 € 

4.500.000 € 

 
7i 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

ΔΕΔ-Μ 
183.458.947 15.000.000 € 
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7ii 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

συστημάτων μεταφορών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 

θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών 

συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας 

183.458.947 15.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
216.840.181 

€ 
20.674.810 € 6.202.443 € 

 

 

2.3.4 Ο «χάρτης» χρηματοδότησης: Η συνεισφορά του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

2014-2020  
 

Πίνακας 7 Ανάλυση χρηματοδοτική συνεισφοράς των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020  ανά Άξονα Προτεραιότητας Οδικού Χάρτη 

 

Α/Α 
ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

"ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΙΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ * 
ΤΑΜΕΙΟ 

** 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΠ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

5 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

 
5.3.1 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας στον τουρισμό 

ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ 

EKT 2 9 v 

Εκ των 
11.304.836 

1.921.822 
€ 

5.3.2 Προώθηση της δικτύωσης 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
EKT 2 9 v 

5.3.3 Δημιουργία Clusters 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
EKT 2 9 v 

5.3.4 
Αναβάθμιση ανθρώπινου 

δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΕΠΑΝΑΔ-

ΕΔΒΜ 
EKT 2 9 v 

 
6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

 
6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού 

 
6.3.1 

Αξιολόγηση και Μελέτες, 
Εμπειρογνωμοσύνες 

ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 
Εκ των 

18.669.125 € 
375.579 € 

6.3.2 
Ενέργειες Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας 
ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ 10 n/a  (ΕΣ i) 
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Πίνακας 8 Ανάλυση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 ανά Άξονα, 
Κατηγορία Παρέμβασης και Τύπο Δράσης του Οδικού Χάρτη 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ 5 & 6 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΑΠ 
ΟΔΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

"ΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΓΙΑ ΠΙΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ 

Υπολογισμοί 
με βάση τα 
εγκ. ΕΠ του 

ΕΣΠΑ 

(κλείδα= 
17% για ΑΠ 
5 -ΚΑΙ ΑΠ 6) 

ΑΠ 5 9v 

Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση 

11.304.836 € 1.921.822 € 1.921.822 € 

ΑΠ 6 
n/a  (ΕΣ 

i) 

Ενίσχυση των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠANAΔ 

7.364.289 € 1.251.929 € 375.579 € 

ΣΥΝΟΛΟ 18.669.125 € 3.173.751 € 2.297.401 € 
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3. Σχέδια Δράσης ανά άξονα προτεραιότητας Οδικού 

Χάρτη 
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3.1 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 1 «Ανάπτυξη-βελτίωση 

τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής 

επιχειρηματικότητας» 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 
ΚΠ 1.1 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών στον τουρισμό 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.1 

Ενίσχυση συμπράξεων 
Τουρισμού-Πολιτισμού-
Δημιουργικών Βιομηχανιών για 
την προώθηση  της Έρευνας και 
Καινοτομίας  

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των 
συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων 
και ερευνητικών μονάδων για ανάπτυξη νέας 
γνώσης, την ενίσχυση και ανάδειξη της 
αριστείας σε τομείς εξειδίκευσης στις 
περιοχές σύγκλισης «τουρισμού-πολιτισμού» 
και την ενίσχυση της πρόσβασης σε 
ερευνητικές υποδομές και υποδομές 
καινοτομίας που συνδέονται με τον τουρισμό 
και τον πολιτισμό. Ενισχύονται επενδύσεις 
και έργα όπως: καινοτόμες εφαρμογές σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
spinoffs-startups, living labs σε προορισμούς 
υψηλής επισκεψιμότητας, ανάπτυξη και 

ΒΑΣ ΜΕΣ 

ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ-
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΦΕΣ  

ΕΠΑΝΕΚ  

(ΕΠ 1 b)  
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παραγωγή λογισμικού ψυχαγωγίας και 
πολιτισμού, εργαλεία ψηφιακού 
περιεχομένου, ανάπτυξη εμπορικού 
ψυχαγωγικού λογισμικού, κ.α.   

1.1.2 

Ίδρυση νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων  ιδιαίτερα σε 
αναξιοποίητα θεματικά πεδία, με 
υψηλή προστιθέμενη αξία 

Ενισχύεται η αξιοποίηση της γνώσης σε 
τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος βάσει 
και των προτεραιοτήτων της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, όπως ο 
τουρισμός. Εκτός από τους πόρους του ΕΤΠΑ, 
θα επιδιωχθεί και η ενεργοποίηση εργαλείων 
ιδιωτικών ενισχύσεων καθώς και εναλλακτικά 
χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΠΑΝΕΚ, 
ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής των 
καινοτόμων επιχειρήσεων. Σημαντική 
αναμένεται να είναι και η συνεισφορά των EL 
108 EL. 
Επίσης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΝ προβλέπεται 
η προώθηση της επιχειρηματικότητας, με την 
ίδρυση νέων επιχιερήσεων, ιδίως με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης 
νέων ιδεών, σε μη αξιοποιημένα τουριστικά 
πεδία, εξωστρεφή προσανατολισμό. 
 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΠΕΠ 

3a 

1.1.3 

Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, διερεύνηση δυνατοτήτων 
αξιοποίησης τους και εφαρμογή 
τους μέσω νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών  

Ενισχύσεις υφιστάμενων τουριστικών 
επιχειρήσεων για την μετάβαση σε ένα 
σύνθετο μίγμα προϊόντος με υψηλή 
προστιθέμενη αξία που θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, με έμφαση στην ποιοτική 
αναβάθμιση, λαμβάνοντας υπόψη και την 
περιβαλλοντική αειφορία και στην προώθηση 
ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ιαματικός 
–τουρισμός υγείας, φυσιολατρικός, 
πολιτιστικός-θρησκευτικός, συνεδριακός, 
θαλάσσιος, τουρισμός πόλης (city break), 
Κλπ.   
Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΠΕΠ  

3γ 

ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠ 3a)  
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σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες 
σε συνέργια με τουρισμό.  

1.1.4 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου για 
την βελτίωση της αποδοτικότητας 
στη χρήση των συντελεστών 
παραγωγής στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων και 
στη διάθεση υπηρεσιών 

Για την μείωση του κόστους παραγωγής των 
τουριστικών μονάδων και για την 
περιβαλλοντικά φιλικότερη αξιοποίηση των 
εισροών, όπως είναι η ενέργεια, το νερό και 
άλλοι πόροι, ενισχύονται νέες επενδύσεις 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ3δ  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

ΚΠ 1.2 
Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών 
ΜΜΕ 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 
ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  
ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.2.1 

Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων 
μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση 
της χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ 

Υποστήριξη επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
προβούν στην απλοποίηση/ αυτοματοποίηση 
λειτουργικών δραστηριοτήτων για τη μείωση 
των λειτουργικού κόστους. 
Εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης σχέσεων 
με προμηθευτές/πελάτες. Προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών (πχ. με 
προμηθευτές) μέσω αξιοποίησης των 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ (3c)  
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ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων. 
Ενίσχυση της διοικητικής πληροφόρησης των 
τουριστικών μονάδων.  

1.2.2 Πιστοποίηση λειτουργιών και 
προϊόντων των επιχειρήσεων 

Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης για την 
ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις 
και την αύξηση της αναγνωσιμότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 1 Ανάπτυξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και προώθηση τουριστικής επιχειρηματικότητας 

ΚΠ 1.3 
Διεθνοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων- Εξωστρέφεια, προώθηση και προβολή τουριστικού 
προϊόντος  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

1.3.1 

Υποστήριξη τουριστικών 
επιχειρήσεων για αναζήτηση 
ευκαιριών σε νέες αγορές του 
εξωτερικού 

Στήριξη της εξωστρέφειας των τουριστικών 
επιχειρήσεων για τη διείσδυση τους σε νέες 
αγορές ταχέως αναπτυσσομένων χωρών, 
μέσω παρεμβάσεων όπως: οργάνωση και 
λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης και 
ενημέρωσης, μελέτες ανάλυσης και 
ανταγωνισμού, δημιουργία συνεργιών, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια 
στις χώρες στόχου κ.α.  

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 

(3d)  
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1.3.2 
Βελτίωση ικανότητας 
εξυπηρέτησης υφιστάμενων 
αγορών 

Στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων για την περαιτέρω 
διείσδυση τους σε αγορές που ήδη 
δραστηριοποιούνται. 
Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι εξής: 
Παροχή επιτόπιων εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη της εξαγωγικής ωριμότητας, 
μελέτες αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης 
εξωστρεφούς μοντέλου λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης των απαιτήσεων 
ποιότητας, ανάπτυξη συστημάτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας με πελάτες 
του εξωτερικού, ανάπτυξη δικτύων και 
συνεργασιών. 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ  

(3d)  

1.3.3 
Αναβάθμιση της εικόνας των 
τουριστικών  προϊόντων στο 
εξωτερικό 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την διασφάλιση 
της ποιότητας και καθιέρωση των ελληνικών 
τουριστικών υπηρεσιών. 
Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι εξής: 
ανάπτυξη «έξυπνης εξειδίκευσης»,  
πιστοποίηση και 
σήμανση με υιοθέτηση διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων, προώθηση στις 
διεθνείς αγορές μέσω ενεργειών σχεδιασμού 
(π.χ. ενιαίου ‘concept’, premium brands), 
πραγματοποίηση συνδυαστικών δράσεων 
προβολής διαφορετικών κλάδων στο 
εξωτερικό (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, 
εστίαση), συμμετοχή σε δράσεις προβολής 
στο εξωτερικό (π.χ. αναγνωρισμένες 
εκθέσεις) κ.α.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ 

(3d)  

1.3.4 

Συνεργασίες, συμπράξεις ή / και 
ανάπτυξη δικτύων τουριστικών  
επιχειρήσεων που είναι ομοειδείς, 
συμπληρωματικές ή ανήκουν στην 
ίδια αλυσίδα αξίας 

Συνεργασίες με τουριστικούς οργανισμούς, 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους φορείς 
της αγοράς για την υλοποίηση από κοινού 
προγραμμάτων προβολής. Προώθηση της 
επιχειρηματικής συνεργασίας για την 

ΥΠ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ (3δ)  

ΠΕΠ 3δ  
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επίτευξη συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας για την 
αντιμετώπιση του κατακερματισμού της 
προσφοράς. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
άλλων τομέων που άμεσα συνεισφέρουν 
στην τουριστική δραστηριότητα για τη 
δημιουργία συνολικής εμπειρίας, και την 
ενίσχυση της ταυτότητας του τουριστικού 
προϊόντος. 
Ανάπτυξη Σχημάτων διεπαφής και 
συνεργασίας μεταξύ του τουριστικού τομέα 
και λοιπών τομέων/κλάδων της 
περιφερειακής οικονομίας που 
επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν 
όπως για παράδειγμα: πολιτισμός, υγεία, 
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, θαλάσσιες και 
λοιπές μεταφορές, εστίαση, με στόχο τόσο 
την ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας 
όσο και την αναβάθμιση των βασικών 
δεικτών ανταγωνιστικότητας.  

 



 

 

 

 

 

 

3.2 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 2 «Βελτίωση της 

προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος για τη στήριξη του 

τουριστικού τομέα» 
 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για τη 

στήριξη του τουριστικού τομέα» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.1 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές της  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.1.1 
Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων 
για τη βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας  

Ενισχύσεις για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα 
μεταφορών (π.χ. Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας) - Προώθηση 
διαλειτουργικότητας μεταξύ Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) αλλά 
και διασύνδεση των ΜΜΜ με 
ήπιους τρόπους μεταφοράς και 

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 4 e 
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υποδομές της πόλης (στάθμευση, 
πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι κλπ).  

2.1.2 
Δημιουργία υποδομών για την 
ανάπτυξη και την επέκταση της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας  

 ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

  

2.1.3 

Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
των αστικών κέντρων περί 
πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή 
εφαρμογή των Σχεδίων Αστικής 
Κινητικότητας – με στόχο τη μείωση 
των εκπομπών CO2 – μπορεί να 
παίξουν δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης των πολιτών των 
αστικών κέντρων, σχετικά με τη 
χρήση εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς, όπως π.χ. το 
λεωφορείο, το ποδήλατο, το 
περπάτημα, ώστε να μειωθεί η 
συχνότητα χρήσης ΙΧ και να 
αμβλυνθεί το πρόβλημα της 
στάθμευσης.  

ΥΠ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΠΕΠ  

2.1.4 

Προώθηση – προαγωγή της 
αστικής αναζωογόνησης και της 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
μέσω παρεμβάσεων 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα (λ.χ. 
στο πλαίσιο «Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης» - ΣΟΑΠ) 

Μέσω της ενίσχυσης 
ολοκληρωμένων αστικών 
παρεμβάσεων θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν ολόκληρες περιοχές 
σε αστικά κέντρα και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 
με τουριστικό προσανατολισμό. Σε 
κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική, 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική 
αναβάθμιση αστικών περιοχών θα 
είχε θετικές επιπτώσεις στην εικόνα 
και ελκυστικότητα της πόλης.  

ΥΠ ΜΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

2.1.5 

Εφαρμογή πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων 
Πόλεων» (Smart Cities) 

Η εφαρμογή στην οργάνωση και 
λειτουργία της πόλης των σύγχρονων 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών για τη δημιουργία μιας 

ΥΠ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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«έξυπνης πόλης» θα διευκόλυνε την 
ροή και διαχείριση των επισκεπτών, 
παρέχοντας τους γρήγορη και φθηνή 
πληροφόρηση για του τουριστικό 
προϊόν της πόλης και τους 
σημαντικούς προορισμούς.  

2.1.6 
Επενδύσεις στη διαχείριση 
επισκεπτών σε τουριστικούς 
προορισμούς  

Πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις 
διαχείρισης επισκεπτών σε ιστορικά 
ή/και οικονομικά ή/και πολιτιστικά 
κέντρα πόλεων που εμφανίζουν 
αυξανόμενες τάσεις 
επισκεψιμότητας και συνδυάζουν 
τουριστικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες. 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

2.1.7 

Ενίσχυση των «Αστικών 
Στρατηγικών Εταιρικών 
Συνεργασιών» (Urban Strategic 
Partnerships) 

Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ 
πόλεων στο πεδίο του τουρισμού για 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών,. Αλλά και για την από 
κοινού προβολή και συνεργασία στη 
διαχείριση επισκεπτών, στη 
διεκδίκηση μεγάλων γεγονότων κ.α.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.2 Ολοκλήρωση έργων μεταφορικών υποδομών σχετικών με τα ΔΕΔ-Μ 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

2.2.1 

Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων 

υπηρεσιών εμπορευματικών 

μεταφορών λιμένων του βασικού 

ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – 

Ιονίο 

 ΥΠ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 

 

ΤΟΜΕΑΚΟ 7 i και ΠΕΠ 

2.2.2 
Αναβάθμιση υποδομών 

αερολιμένων περιφέρειας  ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,  

 

ΤΟΜΕΑΚΟ 7 i 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.3 Ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και σύνδεση αυτού με ΔΕΔ-Μ 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.3.1 Βελτίωση ή κατασκευή 
περιφερειακών συνδέσεων με τα 

 ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 7b 
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ΔΕΔ-Μ                                 

2.3.2 
Βελτίωση ή επέκταση των 
ενδοπεριφερειακών μεταφορικών 
δικτύων 

 ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 7b 

2.3.3 Αναβάθμιση τοπικού οδικού 
δικτύου  

Αναμένονται μείωση του χρόνου 
μετακινήσεων και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στις μετακινήσεις, καθώς 
και ποιοτική αναβάθμιση των 
τουριστικών προορισμών.  Βελτίωση 
της προσπελασιμότητας και 
ανάδειξη νέων προορισμών.  

 ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΑΑ- ολοκληρωμένα  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 2 
Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος για τη στήριξη του τουριστικού τομέα 

ΚΠ 2.4 
Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε τουριστικές 
περιοχές 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

2.4.1 
Επέκταση και αναβάθμιση 
υφιστάμενων δομών και 
υποδομών υγείας 

Η βελτίωση των υφιστάμενων 
μονάδων υγείας της ΠΙΝ θα 
συνέβαλε και στην εξυπηρέτηση του 
μεγάλου όγκου των επισκεπτών και 
θα βελτίωνε την ελκυστικότητα της 

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 9 a 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Σελίδα 68 από 143 

 

περιοχής., Επίσης, θα μπορούσε να 
ενισχύσει τον τουρισμό υγείας.  

2.4.2 
Ενίσχυση των μικρών 
αποκεντρωμένων μονάδων 
πρωτοβάθμιας υγείας  

Η ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας 
στις αγροτικές, παράκτιες και 
ορεινές τουριστικές περιοχές της 
ΠΙΝ, η αναδιοργάνωση των μονάδων 
υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες 
υγείας του ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και ο 
συντονισμός της παροχής υπηρεσιών 
υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και 
της νοσοκομειακής φροντίδας 
υγείας, θα βελτίωνε την 
ελκυστικότητα των προορισμών και 
θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους 
επισκέπτες.  

ΥΠ ΜΑΚ  ΔΗΜΟΠΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΠΕΠ 9 

 



 

 

 

 

 

 

3.3 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 3 «Ανάδειξη-αξιοποίηση 

τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού» 
 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 
ΚΠ 3.1 Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.1.1 Αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, με διεθνή εμβέλεια  

Η δράση περιλαμβάνει επεμβάσεις 
στα μνημεία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

ΒΑΣ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6 c 

3.1.2 Ανάδειξη και ενίσχυση νέων 
τουριστικών προορισμών  

Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους 
πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΠ 6c 

3.1.3 Βελτίωση τουριστικού προϊόντος για 
ενίσχυση των νέων αγορών  

Επεμβάσεις σε προορισμούς που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
επισκεπτών προερχόμενων από τις 
νέες τουριστικές αγορές  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.4 
Οριζόντια δικτύωση προορισμών  

Ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος 
των οδικών και θαλάσσιων δρόμων 
με την προοπτική της λειτουργικής 
τους δικτύωσης. 

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 
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3.1.5 Τουριστική αξιοποίηση μνημείων 
ορεινών όγκων  

Ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων στους 
ορεινούς όγκους, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η 
άρση της απομόνωσής τους.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.6 Βελτίωση και επέκταση μουσειακών 
υποδομών 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση ή 
επέκταση των μουσειακών 
υποδομών της ΠΙΝ και στη 
δημιουργία δικτύου μεταξύ αυτών, 
τόσο για τη διαχείριση επισκεπτών, 
όσο και για την προβολή τους.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.7 Δημιουργία οικοπολιτιστικών 
διαδρομών και δικτύων 

Μέσω της δράσης αυτής αναμένεται 
αξιοποίηση του πλούσιου 
οικοπολιτιστικού αποθέματος της 
ΠΙΝ.  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

3.1.8 Αειφορική διαχείριση καθιερωμένων 
προορισμών  

Επεμβάσεις στα μνημεία που 
αποτελούν καθιερωμένους 
τουριστικούς προορισμούς, 
προκειμένου να συνεχίσουν να 
αποτελούν πόλους προσέλκυσης του 
τουριστικού ενδιαφέροντος  

ΒΑΣ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 6c 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.2 
Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

3.2.1 
Αξιοποίηση περιοχών NATURA  

Ενίσχυση των πράσινων υποδομών 
για την αναβάθμιση των οικολογικών 
διαδρόμων και την βελτίωση της 
συνδεσιμότητας - συνεκτικότητας 
του δικτύου των περιοχών ΝATURA 
2000. Αειφορική διαχείριση 
επισκεπτών.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΚΟ  

6d 

3.2.2 
Επεμβάσεις για την αναμόρφωση -
αναβάθμιση του τοπίου (καθαρισμός 
- εμπλουτισμός) 

Διατήρηση και ανάδειξη των τοπίων 
ως πολιτιστικών αγαθών. Συνεχής 
φροντίδα και καθαρισμός για την 
αισθητική αναβάθμισή τους.  

ΥΠ ΒΡΑ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

6d  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.3 
Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.3.1 
Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, 
ανάκτησης και αξιοποίησης 
ελευθέρων χώρων σε αστικές 

Αναμένεται βελτίωση της εικόνας και 
ελκυστικότητας των πόλεων και του 
αστικού τουρισμού.  Ευκαιρίες για 

ΥΠ ΜΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
6 e 
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περιοχές επενδύσεις στους τομείς αναψυχής, 
διασκέδασης και εμπορίου.  

3.3.2 

Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση 
ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών περιοχών εντός των 
αστικών κέντρων 

Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, αλλά και ευκαιρίες 
για τουριστική και πολιτιστική 
αξιοποίηση των κτιρίων. Ανάδειξη 
της βιομηχανικής κληρονομιάς.  

ΥΠ ΜΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

6 e  

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.4 
Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και προώθηση τοπικού 
τουριστικού προϊόντος  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.4.1 
Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

Η διατήρηση και ανάδειξη της 
τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και 
των χαρακτηριστικών συνιστά 
σημαντικό τουριστικό πόρο, αυτός 
καθαυτός, αλλά συγχρόνως 
εμπλουτίζει και άλλα τουριστικά 
προϊόντα της περιοχής.  Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται δράσεις για 
ανάδειξη τοπικής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, διατήρηση οικιστικών 
τοπίων, ανάδειξη τοπικών σημείων 

ΥΠ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ  
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ενδιαφέροντος, πολιτιστικά 
δρώμενα, λαογραφικά μουσεία κ.α.  

3.4.2 
Τοπικές υποδομές και υπηρεσίες  

Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή 
βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών 
αναψυχής, πολιτισμού και 
τουρισμού για την αύξηση της 
ελκυστικότητας της περιοχής 

ΒΑΣ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ  

3.4.3 

Βελτίωση (συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής αναβάθμισης), 
αποκατάσταση και επέκταση 
δημόσιων κτηρίων με σκοπό την 
αξιοποίηση τους για τουριστικούς 
σκοπούς  

Σε πολλές περιοχές του ύπαιθρου 
χώρου υπάρχουν εγκαταλειμμένα 
δημόσια κτίρια, με αρχιτεκτονική 
αξία. Η μετατροπή τους σε 
τουριστικά ή πολιτιστικά κτίρια θα 
βελτίωνε την ελκυστικότητα των 
τόπων.  

ΥΠ ΜΑΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.4 

Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  που συνδέονται 
με τον πολιτισμό ή / και το φυσικό 
περιβάλλον 

Μέσω των ενεργειών αυτών θα 
αναβαθμιζόταν το τοπικό τουριστικό 
προϊόν, θα ενεργοποιείτο 
αποτελεσματικότερα η τοπική 
κοινωνία στην κατεύθυνση ντου 
τουρισμού και θα εντάσσονταν οι 
τόποι στην τουριστική αλυσίδα.  

ΒΑΣ ΜΑΚ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.5 Βελτίωση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας των τόπων   

Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά περιοχών ή 
περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία, 
καθώς και περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση 

ΥΠ ΜΕΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.6 Συντήρηση, δημιουργία ή επέκταση 
μονοπατιών  

Ανάδειξη και Προώθηση 
υφιστάμενων ορειβατικών 
μονοπατιών υψηλής 
περιβαλλοντικής και τουριστικής 
σημασίας  

ΒΑΣ  ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.4.7 Αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών  

Τουριστική προβολή παραδοσιακών 
οικισμών - Σήμανση παραδοσιακών 
οικισμών και δημιουργία τοπικών 
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(info kiosks) 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
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 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 3 Ανάδειξη-αξιοποίηση τουριστικών πόρων για την προώθηση νέων μορφών τουρισμού 

ΚΠ 3.5 
Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (μικρής κλίμακας) στον ύπαιθρο χώρο – προβολή και 
προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

3.5.1 Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

Ενίσχυση των τοπικών τουριστικών 
επενδύσεων για τη βελτίωση του 
τουριστικού προϊόντος με τη 
δημιουργία τουριστικών υποδομών .  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.2 
Στήριξη της δημιουργίας, 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ 

Ενισχύσεις στις τουριστικές ΜΜΕ της 
περιοχής, κίνητρα για τη δημιουργία 
νέων, καθώς για τον εκσυγχρονισμό 
ή επέκταση των υφιστάμενων. 
Διεύρυνση της τοπικής τουριστικής 
προσφοράς.  

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.3 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων  

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση 
της τοπικής παραδοσιακής 
παραγωγής και η διασύνδεση της με 
το τοπικό τουριστικό κύκλωμα. 

ΥΠ ΜΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ  

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.4 Ενέργειες συνεργασίας και 
δικτύωσης (Β2Β)  

Ενισχύσεις για δικτύωση με άλλους 
τουριστικούς προορισμούς αλλά και 
απευθείας με επιχειρήσεις του 
τουριστικού συστήματος για την 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 
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προσέλκυση και διαχείριση 
επισκεπτών.  

3.5.5 Προώθηση και προβολή του τοπικού 
τουρισμού  

Υλοποίηση προγράμματος προβολής 
και προώθησης τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  (συμμετοχή σε 
εκθέσεις, διαφημιστικές καμπάνιες) 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, 
ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

3.5.6 Βελτίωση υποδομών διαμονής 
τουριστών  

Ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων 
ήπιας δραστηριότητας - Δημιουργία 
δικτύου τουριστικών ξενώνων 

ΒΑΣ ΜΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΙΔΙΩΤΕΣ 
ΠΑΑ ΤΑΠΤΟΚ 

 



 

3.4 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 4 «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον 

τουριστικό κλάδο» 
 

 

Υπό το πρίσμα του συμπληρωματικού-υποστηρικτικού χαρακτήρα των ΤΠΕ στην 

ανάπτυξη του τουρισμού, οι βασικές επιδιώξεις προς την κατεύθυνση της 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων και εφαρμογών της τεχνολογικής καινοτομίας και της 

πληροφορικής, συνοψίζονται και ορίζονται ως Κατηγορίες Παρέμβασης («Κ.Π.») 

στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη εξειδίκευσης δράσεων τουρισμού για την ΠΚΜ, και 

αφορούν: 

 ΚΠ 4.1 «Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης και ενεργοποίησης 

των πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ» 

 ΚΠ 4.2 «Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της 

επικοινωνιακής πολιτικής» 

 ΚΠ 4.3 «Οριζόντιες Τεχνολογίες ενίσχυσης και προβολής του τουριστικού 

προϊόντος και νέων μορφών τουρισμού» 

 ΚΠ 4.4 «Εμπέδωση δικτύου συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών 

καινοτομιών» 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 

ΚΠ 4.1 
Οριζόντιες τεχνολογίες εντοπισμού ανάδειξης, προβολής και ενεργοποίησης των 
πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ  

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τη βελτίωση 
της οργάνωσης των επιχειρήσεων  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων του τουρισμού-
πολιτισμού για την εισαγωγή 
διεργασιών, οργανωτικών ή 
προωθητικών καινοτομιών, 
υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ. 

ΒΑΣ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b 

4.1.2 
Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ  

Ενίσχυση επενδύσεων για 
ολοκληρωμένες εφαρμογές 
πληροφόρησης και επικοινωνιών 
από τουριστικές επιχειρήσεις της 
ΠΙΝ.  

ΥΠ ΒΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b  

4.1.3 
Αξιοποίηση ΤΠΕ για προβολή  

Οριζόντιες τεχνολογικές εφαρμογές 
ενίσχυσης και προβολής του 
τουριστικού προϊόντος και νέων 
μορφών τουρισμού (DMO – 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ  
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εφαρμογές διαχείρισης προορισμού) 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 
ΚΠ 4.2 Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιεχομένου υποβοήθηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.2.1 Ψηφιοποίηση πολιτιστικών 
αγαθών  

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού 
περιεχομένου με σκοπό να 
αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις 
ολοκληρωμένης τουριστικής 
προβολής. 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΠ 2c  

4.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ για 
τουρισμό  

Ανάπτυξη Συστημάτων και 
Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάπτυξη, 
διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση 
και προβολή δραστηριοτήτων σε 
επιμέρους τουριστικούς-
πολιτιστικούς προορισμούς της Π. 
Ιονίων Νήσων 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ 2b  

4.2.3 
Ανοιχτή πρόσβαση στο Internet 

Υποστήριξη της αφομοίωσης των 
ΤΠΕ από τους πολίτες και τους 
επισκέπτες μέσω παροχής ανοιχτής 
πρόσβασης στο Internet σε ιστορικά 
και εμπορικά κέντρα και τερματικούς 
σταθμούς, μέσω πολιτικών «Co-

ΥΠ ΒΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΠΑΝΕΚ 2b  
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design» των εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις 
διοικητικές διαδικασίες που έχουν 
ευρεία απήχηση και εφαρμογή 
(επισκέπτες, ΑΜΕΑ, σχέσεις με 
τοπικές υπηρεσίες κ.λπ.) 

 
 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 
ΚΠ 4.3 Επενδύσεις ΤΠΕ για ενίσχυση βιωσιμότητας και διαχείριση ροών  
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.3.1 Ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές 
ΤΠΕ  

Στήριξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) 
για την παραγωγή, προμήθεια και τη 
χρήση ενδοεπιχειρησιακών 
τεχνολογικών λύσεων (υποστήριξη 
των Επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
της βιωσιμότητάς τους, με την χρήση 
των ΤΠΕ) 

ΥΠ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΠΕΠ 2b  

4.3.2 Αξιοποίηση ΤΠΕ για διαχείριση 
επισκεπτών  

Ανάπτυξη Συστημάτων και 
Εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση 
των ροών επισκεπτών σε περιοχές 
υψηλής επισκεψιμότητας ή ροής 
τουριστών 

ΒΑΣ ΒΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΕΠ 2b  
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 ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τουριστικό κλάδο 

ΚΠ 4.4 
Εμπέδωση δικτύου διεπιχειρησιακών συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών 
καινοτομιών 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

4.4.1 Τεχνολογικές λύσεις μέσω ΤΠΕ 
στον τουρισμό  

Υποστήριξη της παραγωγής 
τεχνολογικών λύσεων για τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, με την 
αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα από νέες επιχειρήσεις και 
συνεργατικά σχήματα, που 
αποσκοπούν στην κάλυψη 
εξειδικευμένων αναγκών της 
τουριστικής περιφερειακής 
οικονομίας. 

ΥΠ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c  

4.4.2 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον 
τουρισμό  

Ανάπτυξη και διάδοση νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων και 
υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, 
είτε B2C (υπηρεσίες για τους 
καταναλωτές) ή B2B (business 
υπηρεσίες προς τουριστικές 

ΒΑΣ ΒΡΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΠΑΝΕΚ 3c  
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επιχειρήσεις και νέους τουριστικές 
επιχειρηματίες) 

 



 

 

 

 

 

3.5 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 5 «Στήριξη 

απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  

ανθρώπινου δυναμικού» 
 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.1 Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.1.1 Επιχειρηματική ενεργοποίηση 
στον τουρισμό  

Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και 
παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών 
επιχειρήσεων, για την υλοποίηση 
καινοτόμων ιδεών στον τομέα του 
τουρισμού 

ΥΠ ΒΡΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ  

 ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8iii 

5.1.2 Επιχειρηματική εκπαίδευση στον 
τουρισμό  

Προγράμματα εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση 
και διοίκηση, εκπόνηση Business 
plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, 
οικονομική επιχειρηματικότητα) 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙΠΕΠ 8iii 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.2 Ανάπτυξη νέων γνώσεων εξειδίκευσης και δεξιοτήτων σε τομείς υψηλού περιφερειακού 
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ενδιαφέροντος με έμφαση στον τουρισμό  
 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.2.1 Συμβουλευτική στήριξη ΜΜΕ στον 
τουρισμό  

Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από 
ομάδες ειδικών συμβούλων 
επιχειρήσεων σε θέματα όπως 
διαχείριση καινοτομίας και 
τεχνολογίας, διεθνοποίησης, 
συνεργασίας και δικτύωσης, 
χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, κ.α. 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ ΠΕΠ 8 v  

5.2.2 Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού 
στον τουρισμό  

Κατάρτιση και εκπαίδευση των 
εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες 
τεχνολογίες και στις ΤΠΕ 

ΥΠ   
ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v  

5.2.3 Πιστοποίηση δεξιοτήτων στον 
τουρισμό  

Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και επαγγελματικών προσόντων 
εργαζομένων βάσει 
αναγνωρισμένων προτύπων 

ΒΑΣ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v 

5.2.4 Ενισχύσεις για προσαρμογή στις 
αλλαγές  

Ενημέρωση/εκπαίδευση των 
επιχειρηματιών για τις αναγκαίες 
διορθωτικές και τεχνολογικές 
προσαρμογές 

ΥΠ ΒΡΑ  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΠΑΝΕΚ ΚΑΙ  ΠΕΠ 8v 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  
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ΑΠ 5 Στήριξη απασχολησιμότητας στον τουρισμό και ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού 
ΚΠ 5.3 Προώθηση επενδύσεων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.3.1 Ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας στον τουρισμό  

Ενημέρωση, κινητοποίηση, 
υποστήριξη για την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων στον 
τουρισμό/ μεταφορά καλών 
πρακτικών 

ΒΑΣ ΒΡΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ  

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.2 
Προώθηση της δικτύωσης  

Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας στον 
τουρισμό – δημιουργία οριζόντιων 
και κάθετων δικτυώσεων  

ΥΠ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.3 
Δημιουργία Clusters  

Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων 
συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (clusters) στον τουρισμό 

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΑΤΥΞΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 

5.3.4 
Αναβάθμιση ανθρώπινου 

δυναμικού ΚΟΙΝΣΕΠ  

Ενίσχυση της κατάρτιση στελεχών 
κοινωνικών επιχειρήσεων στον 
τουρισμό 

ΒΑΣ ΒΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

(ΣΕΤΕ),  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΤΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΚΟ 

ΕΠΑΝΑΔ ΚΑΙ ΠΕΠ 9v 
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3.6 Σχέδιο Δράσης ΑΞΟΝΑ 6 «Πρόγραμμα τεχνικής 

υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη»
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη» 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 
ΚΠ 6.1 Δράσεις τεχνικής υποστήριξης δράσεων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

6.1.1 
Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες 
περιφερειακού και τοπικού 
χαρακτήρα   

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΕΠ ΚΜ 

6.1.2 
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

Ενέργειες δημοσιότητας και 
πληροφόρησης σε επίπεδο 
περιφερειακό  

ΒΑΣ ΜΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΕΠ ΚΜ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

ΚΠ 6.2 
Δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων τουριστικής επιχειρηματικότητας 
και προβολής 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΗΓΗ 
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ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

  
ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

6.2.1 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και 

υπηρεσίες  

Αφορούν στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης 
και οδηγών εφαρμογής, σε 
ενέργειες προπαρασκευής, 
ωρίμανσης, εξειδίκευσης, 
οργάνωσης, βελτιστοποίησης της 
εφαρμογής, αξιολόγησης, 
αποτίμησης των παρεμβάσεων, 
έρευνες και στατιστικά στοιχεία 
και ιδίως νέα θέματα που 
προκύπτουν στην 
προγραμματική περίοδο 2014-
2020 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.2 

Υποστήριξη μηχανισμού 

παρακολούθησης και εφαρμογής 

της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης  

Εκπόνηση εξειδικευμένων 
μελετών και 
εμπειρογνωμοσυνών, 
υποστήριξη δομών και 
διαδικασιών, τεχνολογικές 
πλατφόρμες, τομεακά 
συμβούλια, δράσεις ενημέρωσης 
για την χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ, δράσεις 
υποστήριξης ενεργειών 
δικτύωσης και εξεύρεσης 
εταίρων, δράσεις διάχυσης 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 
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καλών πρακτικών σε τομείς 
προτεραιότητας μέσω 
ενημέρωσης και επιδεικτικών 
προγραμμάτων, εκπαίδευση 
στελεχών κλπ 

6.2.3 
Υποστήριξη δικαιούχων – 

διασφάλιση επάρκειας  

Παρεμβάσεις για την εστιασμένη 
υποστήριξη δικαιούχων, για την 
ενίσχυση της διοικητικής τους 
ικανότητας, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες 
υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο 
αυτό, μπορούν επίσης να 
υλοποιούνται μεμονωμένες 
παρεμβάσεις για την διακρίβωση 
αναγκών και την ενίσχυση ης 
διαχειριστικής επάρκειας των 
δικαιούχων. 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.4 
Ενέργειες πληροφόρησης, 

προβολής και δημοσιότητας  

Περιλαμβάνει ενέργειες 
δημοσιότητας των επιμέρους 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ που 
απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και 
λοιπές δημόσιες αρχές, 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι, επαγγελματικές 
οργανώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ 
κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.5 Ενέργειες ενημέρωσης των 

δυνητικών δικαιούχων και της 

Αφορά ενέργειες ενημέρωσης 
σχετικά με όλες τις φάσεις 
σχεδιασμού και υλοποίησης των 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 
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κοινής γνώμης  παρεμβάσεων, τη δυνατότητα 
πρόσβασης και συμμετοχής σε 
αυτές, την σύσταση και 
παρακολούθηση της εταιρικής 
σχέσης κλπ. 

6.2.6 

Εξειδίκευση και εφαρμογή 

Στρατηγικών Επικοινωνίας και 

Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 

Σκοπό έχει τη δημοσιοποίηση 
στους πολίτες της χώρας και της 
ΕΕ του ρόλου και των 
επιτευγμάτων ή/και των 
επιμέρους παρεμβάσεών του, 
στην Ελληνική οικονομία και 
κοινωνία. 

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

6.2.7 
Ενέργειες διάχυσης καλών 

πρακτικών. 

Μελέτες και δράσεις εντοπισμού 
και προβολής καλών πρακτικών – 
ανάδειξη καλών πρακτικών στον 
τουρισμό και σύνδεση με 
ποιοτικό τουριστικό προϊόν  

ΥΠ ΜΕΣ 
ΥΠΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΠΑΝΕΚ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 
ΚΠ 6.3 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής δράσεων ανθρώπινου δυναμικού 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
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6.3.1 
Αξιολόγηση και Μελέτες, 

Εμπειρογνωμοσύνες  

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για 
εξειδίκευση δράσεων ανθρώπινου 
δυναμικού 

ΥΠ. ΒΡΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ, 

ΕΠΙΜΕΗΤΗΡΙΑ 

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

6.3.2 
Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας 

Ενέργειες Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας δράσεων 

ανθρώπινου δυναμικού 

ΥΠ. ΒΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΣΕΤΕ 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 

 
 ΚΩΔ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΠ 6 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Οδικού Χάρτη 

ΚΠ 6.4 
Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του τουρισμού στις υπο εκπόνηση στρατηγικές CLLD 

 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΕΡΓΟΥ Η’ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
 

ΒΑΣ.= 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΠ.= 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙ
ΚΗ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
  

ΒΡΑ=ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ
ΝΗ 
ΜΕΣ=ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΗ  
ΜΑΚ=ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ
ΕΣΜΗ  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(Π.Χ. ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΟ 

ΕΠ) 

ΚΩΔ. 

ΤΥΠΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

6.4.1 Ενέργειες κατάρτισης  

Αφορά τοπικούς φορείς (μέλη ή 
διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών 
συλλογικών φορέων που 
εκπροσωπούν τις τοπικές 
κοινωνίες) προκειμένου να 
ενημερωθούν και καταρτισθούν 
για τη διαδικασία επίτευξης 
τοπικής εταιρικής σχέσης και 
μεθοδολογίας υλοποίησης 
Στρατηγικής CLLD που θα 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 
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εφαρμοστεί   

6.4.2 

Δράσεις/ ενέργειες 

προετοιμασίας και εδραίωσης 

διαβούλευσης  

Ενέργειες που συνδέονται με την 
εκπόνηση της τοπικής 
στρατηγικής όπως η 
διαβούλευση με  τους τοπικούς 
δρώντες, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών της οικείας περιοχής, 
σχετικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέλη 

ΒΑΣ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 

6.4.3 
Δράσεις/ ενέργειες υποστήριξης 

για μικρά πιλοτικά έργα  

Εκπόνηση πιλοτικών μελετών – 
ερευνών (άυλες ενέργειες όπως 

μελέτες και υποστήριξη 
εφαρμογής) που δρουν 

συνδυαστικά ή / και προσθετικά 
με το σχεδιαζόμενο τοπικό 

πρόγραμμα 

ΥΠ ΒΡΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ΟΤΔ), ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, 

ΣΕΤΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΑΑ 2014-2020 
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4. Σχέδιο δράσης ανά προτεινόμενο Τουριστικό Προϊόν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων    
 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Ανάπτυξη-
βελτίωση 

τουριστικών 
υποδομών και 

προώθηση 
τουριστικής 

επιχειρηματικότητ
ας 

Βελτίωση της 
προσπελασιμότητα

ς και των 
υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού 
ενδιαφέροντος για 

τη στήριξη του 
τουριστικού τομέα 

Ανάδειξη-
αξιοποίηση 

τουριστικών πόρων 
για την προώθηση 

νέων μορφών 
τουρισμού 

Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στον 

τουριστικό κλάδο 

Στήριξη 
απασχολησιμότητας 
στον τουρισμό και 

ενίσχυση του  
ανθρώπινου δυναμικού 

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ▼ ▼  ▼ ▼ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ CITY BREAK  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

MICE  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

AGRO, ECO, GASTRO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
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4.1   Τουριστικό προϊόν «ΗΛΙΟΣ και ΘΑΛΑΣΣΑ»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματ
οδότησ

ης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Παροχή κινήτρων 
για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων & 
υπηρεσιών καθώς 

και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό στον 

τουρισμό 

1 

3a ΠΕΠ 
 

3a  
ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ● ● ● 

 

Ανάπτυξη και 
προώθηση 

εκδηλώσεων και 
φεστιβάλ τις 

περιόδους χαμηλής 
κίνησης 

1, 3 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d),     
ΠΑΑ 

ΤΑΠΤΟΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ● ● ● ● ● ● 

 
Πιστοποίηση 

Ποιότητας 
1 

3c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ●     

 

Εκσυγχρονισμός των 
ψηφιακών 

υπηρεσιών για 
διευκόλυνση του 

σχεδιασμού και της 
διαμόρφωσης 
τουριστικού 
προϊόντος 

4 
2b 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ●     

 

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 

ξενοδοχείων και 
άλλων τουριστικών 

καταλυμάτων 

1 
4b 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   

 
Δημιουργία 
«Πράσινων 

Ξενοδοχείων» 
1 

3 a & 3 
c ΠΕΠ 

 
4b 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   

 

Ενίσχυση 
παραγωγικών 

δικτύων με 
επίκεντρο τον 
τουρισμό, τον 
πολιτισμό, την 

αγροδιατροφική 
αλυσίδα, τη 

θαλάσσια και 
δημιουργική 
Οικονομία. 

1, 3 3 a ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 ● ● ●    

 

Ενίσχυση της 
προσπελασιμότητας 
μέσω της βελτίωσης 

& συμπλήρωσης 
λιμενικών 

υποδομών και 
υπηρεσιών για τη 

2 7 c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ● ● ● 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Σελίδα 96 από 143 

 

διασύνδεση με τα 
ΔΕΔ-Μ 

 

Ανάπτυξη υποδομών 
τοπικής κλίμακας 

για την αναβάθμιση 
της εσωτερικής 
περιφερειακής 
κινητικότητας 

συμπεριλαμβανομέν
ης της χρήσης 

ευέλικτων μέσων 
(υδατοδρόμια) 

2 7 c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δράσεις στήριξης 
νέων 

επιχειρηματιών και 
αυτοαπασχολουμέν
ων στον τουρισμό: 

παροχή 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης και 
mentoring για τη 
δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων, 
καθώς και την 

παροχή κεφαλαίου 
εκκίνησης (start-up) 

5 8i ΠΕΠ 

ΑΤΟΜΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 

● ● ● ● ● ● 
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4.2 Τουριστικό προϊόν «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»   
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ 
εξ. 

2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Παρεμβάσεις προστασίας και 
ανάδειξης στα μνημεία της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (μνημεία 
UNESCO), όπως η παλιά πόλη 

της 
Κέρκυρας και σε ιστορικά 

κέντρα πόλεων 
 

1, 3 
6c ΠΕΠ 

 
6c EPANEK 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δημιουργία δικτύων 
επισκέψιμων μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων και εν γένει 

πολιτιστικών διαδρομών, 
καθώς και τοπίων φυσικού 

κάλλους σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

(διαδρομές επίσκεψης κατά 
μήκος οδικών ή θαλάσσιων 

αξόνων), καθώς και στη βάση 
θεματικών αξόνων (π.χ. 

μυθολογική διαδρομή, δρόμοι 
κρασιού & ελιάς, μεσαιωνικά 
κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες, 

κλπ) 

1, 3 
6c ΠΕΠ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Προώθηση στο πλαίσιο της 
Μακρο- Περιφερειακής 
στρατηγικής, δικτύων 

μνημείων/πόλεων UNESCO, 
καθώς και δικτυώσεων 

συνεργασίας για την προστασία 
& ανάδειξη υπο-θαλάσσιου 
φυσικού και πολιτιστικού 

πλούτου. 

3 
6c ΠΕΠ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Λειτουργική αναβάθμιση 
(ολοκλήρωση μόνιμων 

εκθέσεων κ.λπ.) και 
πιστοποίηση μουσειακών 
υποδομών και δημιουργία 

νέων μουσείων σε 
απολύτως στοχευμένες & 
σημαντικές περιπτώσεις 

 

1, 3 6c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δράσεις για τη διάσωση και 
προβολή των άυλων 

πολιτιστικών στοιχείων του 
λαϊκού πολιτισμού (π.χ. 

παραδοσιακή μουσική, λαϊκά 
δρώμενα, διατροφικές 

συνήθειες κλπ). 
 

3 6c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για 4, 1  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ●    
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ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών & εργαλείων 

αξιοποίησης του πολιτιστικού 
αποθέματος της ΠΙΝ 

2b ΠΕΠ 
 

2b 
ΕΠΑΝΕΚ 

 

Παροχή κινήτρων για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων & 

υπηρεσιών καθώς και τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 

στον τομέα της 
«δημιουργικής& πολιτιστικής 

οικονομίας» (παραγωγή 
ψηφιακών προϊόντων και 

ψυχαγωγικών παιγνίων, μέσω 
προηγμένων τεχνολογιών 

χειροποίητων ενθυμημάτων, 
παραγωγή & πώληση πιστών 

αντιγράφων, «έξυπνα 
συστήματα» αναπαράστασης, 

μετάφρασης & ξενάγησης, 
εικαστικές κ.ά. τέχνες, εκδόσεις, 

χειροτεχνία κλπ) 

1, 4 3a ΠΕΠ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δημιουργία μιας κοινής 
περιφερειακής δικτυακής 

πύλης για την παρουσίαση των 
κορυφαίων μνημείων και 
μουσείων και προσφορά 
υπηρεσιών συναφών e-
ticketing και e-shopping 

1, 4, 
3 

2b 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ●      

 

Προβολή στοιχείων φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς 
στο πλαίσιο της Τουριστικής 

Προβολής της Περιφέρειας και 
στη βάση σχετικού 

Σχεδίου Δράσης 

3 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

 
6c ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ● ● ● ● 

 
 
 
 
 
● 



 

4.3 Τουριστικό προϊόν «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Ολοκλήρωση και 
δικτύωση 

τουριστικών 
λιμενικών 
υποδομών 

(κρουαζιέρας, 
ιστιοπλοΐας) 

1, 2 6c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Συμπλήρωση 
τουριστικών 

λιμενικών 
υποδομών μικρής 

κλίμακας 
συνοδευόμενων από 
αναγκαίες υποδομές 

στη χερσαία ζώνη 
 

1, 2 6c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δικτύωση 
υποδομών 
θαλάσσιου 

τουρισμού σε ενδο-
περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό 

επίπεδο και 
ανάπτυξη «έξυπνων 

συστημάτων» 
εξυπηρέτησης 

1, 2 6c ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ● ● ● ●   

 

Παροχή κινήτρων 
για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων & 
υπηρεσιών καθώς 

και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό στον 

τομέα της 
θαλάσσιας 

οικονομίας (όπως 
ιστιοπλοϊκός, 

υποθαλάσσιος, 
καταδυτικός, 

τουρισμός 
κρουαζιέρας κλπ.) 

1, 3 3 a ΠΕΠ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
 ● ●     
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4.4 Τουριστικό προϊόν «CITY BREAK» (ΚΕΡΚΥΡΑ)»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Παροχή κινήτρων για 
την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων & 
υπηρεσιών καθώς και 

τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό στο 
τομέα του CityBreak 

1, 3 3 a ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   

 

Δράσεις βελτίωσης του 
αστικού 

περιβάλλοντος, 
ενίσχυση των 

αναπλάσεων και 
αναβάθμιση της 

αστικής κινητικότητας 

1, 2, 
3 

6 e ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 
Δημιουργία 

πρόσθετων σημείων 
πληροφόρησης 

4, 1 
6 c PEP 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

● ●      

 

Ανάπτυξη θεματικών 
διαδρομών, 

συμπεριλαμβανομένω
ν των ανακαινίσεων 

επιλεγμένων  κτιρίων 
τοπόσημων και  

“facelift” μη 
ελκυστικών 
τοποθεσιών 

1 

 
6c ΠΕΠ 
6e ΠΕΠ 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 
Αναβάθμιση 

πολιτιστικών χώρων 
1 

6c ΠΕΠ 
6c 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Έναρξη / επέκταση 
μιας «κάρτας πόλης" 

με  πληροφορίες 
σχετικά με τις βασικές 
υπηρεσίες / αξιοθέατα 

1 
6c ΠΕΠ 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
● ●      

 

Καμπάνιες προώθησης 
City Break μέσω 
συγκεκριμένων 

θεμάτων 

3 
6c 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ● ● ● ● ● 
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4.5 Τουριστικό προϊόν «MICE (ΚΕΡΚΥΡΑ )»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Επιλεκτική 
αναβάθμιση 

ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων και 

συνεδριακών 
κέντρων 

1 
3a 

ΕΠΑΝΕΚ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   

 

Αξιοποίηση 
επιλεκτικών 

εναλλακτικών 
υποδομών (π.χ. 

μουσεία, θέατρα) 
περιλαμβανομένης 

αναβάθμισης 
αναδόμησης των 

χώρων 

1 
6c  ΠΕΠ 

6cΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Βελτίωση του 
συντονισμού και  

ενίσχυση της 
διακυβέρνησης και 

της διαδικασίας 
προσφορών για 

εκδηλώσεις MICE 

3 6c  ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

● ●      

 
Ίδρυση γραφείων 

συνεδρίων σε 
επίπεδο πόλης 

3 
6c  ΠΕΠ 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
● ●      

 

Προώθηση του 
τουρισμού MICE 
μέσω κεντρικής 

ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και 

διασυνδεδεμένες 
ηλεκτρονικές πύλες   

ανά πόλη 

3 
6c 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
● ●      
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4.6 Τουριστικό προϊόν «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 
Ανάπτυξη νέων 
εξειδικευμένων 

κλινικών 
1 

3a 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Επέκταση/αναβάθμι
ση μονάδων 

ασχολούμενων με 
ενδονοσοκομειακές 

διαδικασίες 

1 

3c 
ΕΠΑΝΕΚ 

8v 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Παροχή κινήτρων σε 
υφιστάμενες 

ιδιωτικές κλινικές 
τηλε-

θεραπείας/τηλε-
υγείας και 

εξωνοσοκομειακών 
κέντρων 

πρωτοβάθμιας 
υγείας 

1 
3c 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Καθιέρωση 
χρηματοδοτικών 
κινήτρων για την 

ενίσχυση της 
ανάπτυξης 

επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

φροντίδας 
ηλικιωμένων και 

χρόνιων παθήσεων 

1 
3a 

ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Ενσωμάτωση του 
ιατρικού τουρισμού 

ως ειδικού 
προϊόντος στο 

πλαίσιο της 
συνολικής 

εκστρατείας 
τουριστικής 
διαφήμισης-

προβολής 

1 

6c ΠΕΠ 
 

6c 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
   ● ● ● ● 
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4.7 Τουριστικό προϊόν «AGRO, ECO, GASTRO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Δημιουργία δομής 
υποστήριξης της 

καινοτομίας στους 
τομέα του 
θεματικού 
τουρισμού 

1,3 

3 c ΠΕΠ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

● ●      

 

Δράσεις 
προστασίας, 

διαχείρισης και 
ήπιας αξιοποίησης 
οικοσυστημάτων 

και περιοχών 
φυσικού κάλλους 

1,3 6 d ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δράσεις 
ευαισθητοποίησης 

& ενίσχυσης του 
συστήματος 

παρακολούθησης 
της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τις  
προστατευόμενες 

περιοχές και 
αντιμετώπισης μη 

συμβατών 
δραστηριοτήτων 

 

1, 3 6 d ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Δράσεις δικτύωσης 
οικοσυστημάτων, 

τοπίων και 
στοιχείων φυσικού 
κάλλους (οικότοποι 
NATURA, περιοχές 

του ελαιώνα, 
γεωλογικές 

ιδιαιτερότητες κ.λπ.) 
στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας 
οικοτουριστικών 

διαδρομών 

1, 3 6 d ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Ενεργητικές 
πολιτικές 

προώθησης των 
ανέργων στην 

απασχόληση και 
προγράμματα 

κατάρτισης ανέργων 
στους τομείς: 
γαστρονομία, 

θεματικός 
τουρισμός, 

περιβάλλον, 
θαλάσσια οικονομία 

και δημιουργική 
οικονομία 

5 8i ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

● ● ●     
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Αναβάθμιση / 
μετατροπή 

υφιστάμενης 
υποδομής (π.χ. 

«τυπικής» διαμονής) 
σε εξειδικευμένη 

(π.χ. πράσινη, 
αγροτουριστική, 

φιλική στο 
περιβάλλον) 

1, 3 

3 a & 3 c 
ΠΕΠ 

 
3c 

ΕΠΑΝΕΚ 
 

4bΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   

 

Ανάπτυξη 
ψηφιακών 

εφαρμογών 
ανάδειξης του 

συγκριτικού 
πλεονεκτήματος της 

ΠΙΝ στους τομείς 
Τουρισμός – 
Πολιτισμός – 
Περιβάλλον-

Γαστρονομία και                                                                                       
ανάδειξη στοιχείων 
του τοπικού υλικού 

και άϋλου 
πολιτιστικού 
αποθέματος 

4, 3 2c ΠΕΠ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 ● ● ● ●   

 

Παροχή κινήτρων 
για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων & 
υπηρεσιών καθώς 

και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό του 

ποιοτικού θεματικού 
τουρισμού 

(γαστρονομικός, 
οικολογικός, 

θρησκευτικός, 
καλλιτεχνικός, 

αθλητικός) 

3, 1 

3a ΠΕΠ 
 

3a 
ΕΠΑΝΕΚ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ● ● ●   
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4.8 Προγραμματισμός και Χρηματοδότηση «Στρατηγικής 

Επικοινωνίας» για την ΠΙΝ  
 

Α/Α 
Προτεινόμενες 

Δράσεις 
ΑΠ 

Πηγή 
χρηματοδ

ότησης 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

υλοποίησης 

Χρονική Κλιμάκωση 

Α΄ εξ. 
2016 

Β΄ εξ. 
2016 

Α΄ εξ. 
2017 

Β΄ εξ. 
2017 

Α΄ εξ. 
2018 

Β΄ εξ. 
2018 

Α΄ εξ. 
2019 

 

Δημιουργία ενιαίας, 
branded ψηφιακής 

πλατφόρμας 
επικοινωνίας και η 

δημιουργία καναλιών 
επικοινωνίας σε μέσα 

κοινωνικής 
δικτύωσης 

1 
ΠΕΠ 3c 

ΕΠΑΝΕΚ 
(ΕΠ 3a) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ● ●     

 
Δημιουργία 

προωθητικού υλικού 
και online προβολή 

1, 3 
και 6 

ΕΠΑΝΕΚ 
(3d), ΠΑΑ 
ΤΑΠΤΟΚ, 

ΠΕΠ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

● ● ●     

 

Συμμετοχή σε 
εμπορικές εκθέσεις 

(tradefairs – 
roadshows) 

1 
ΕΠΑΝΕΚ 

(3d) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ●  ●  ●  

 

Συστήματα Ελέγχου 
(auditing): 

ικανοποίηση του 
πελάτη , απόδοση 

των προϊόντων/ 
πακέτων, 

αποτελεσματικότητα 
ενεργειών marketing 

4 ΠΕΠ 2b ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ●  ●  ●  ● 

 

Μarketing plan & 
Branding του 

προϊόντος (για 
παράδειγμα Concept 

Green Ecology) 

6 ΠΕΠ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 
● ●      

 

Σχεδιασμός και 
εφαρμογή 

επικοινωνιακής 
στρατηγικής και 

καμπάνιας 

6 ΠΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ● ●      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΕΔΕΤ ΒΑΣΕΙ 3ΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΑΝ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-

2020 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

€ % € % € % 

ΕΠΑΝΕΚ   3.735.085.423 € 18,89%         

ΥΠΟΔΟΜΩΝ   4.361.588.892 € 22,06%         

ΕΠΑΝΑΔ   2.152.201.141 € 10,88%         

ΜΕΤΑΡΥΘΜ   386.425.295 € 1,95%         

ΑΜΘ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 416.069.729 € 2,10% 416.069.729 € 9,04%     

ΚΜ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 790.667.716 € 4,00% 790.667.716 € 17,17%     

ΘΕΣ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 328.710.978 € 1,66% 328.710.978 € 7,14%     

ΗΠΕΙΡ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 267.016.991 € 1,35% 267.016.991 € 5,80%     

ΔΥΤ ΕΛΛ 
Λιγότερο 

αναπτυγμένες 402.343.182 € 2,03% 402.343.182 € 8,74%     

ΔΥΤ ΜΑΚ 
Περιφέρειες 
σε μετάβαση 271.022.397 € 1,37% 271.022.397 € 5,89%     

ΣΤΕ 
Περιφέρειες 
σε μετάβαση 97.338.435 € 0,49% 97.338.435 € 2,11% 97.338.435 € 8,78% 

ΠΕΛ 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 221.537.609 € 1,12% 221.537.609 € 4,81% 221.537.609 € 19,99% 

ΙΟΝ 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 185.955.002 € 0,94% 185.955.002 € 4,04% 185.955.002 € 16,78% 

ΒΟΡ ΑΙΓ 
Περιφέρειες 
σε μετάβαση 247.203.968 € 1,25% 247.203.968 € 5,37% 247.203.968 € 22,30% 

ΚΡΗΤ 
Περιφέρειες 
σε μετάβαση 356.369.237 € 1,80% 356.369.237 € 7,74% 356.369.237 € 32,15% 

ΑΤΤ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 934.169.428 € 4,72% 934.169.428 € 20,29%     

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓ 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 86.131.827 € 0,44% 86.131.827 € 1,87%     

ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ   4.195.972.284 € 21,22%         

ΤΒ   338.960.169 € 1,71%         

ΣΥΝΟΛΟ   19.774.769.703 € 100,00% 4.604.536.499 € 100,00% 1.108.404.251 € 100,00% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί κατεξοχήν νησιωτική περιφέρεια και 

εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής ηπειρωτικής ακτής της χώρας, περιλαμβάνοντας 

τα περισσότερα νησιά των Επτανήσων. Αποτελεί τη μικρότερη σε μέγεθος 

περιφέρεια (2.307 τ.χλμ.) και την προτελευταία όσον αφορά το πληθυσμιακό της 

μέγεθος. Αποτελεί σημαντικό κόμβο των θαλάσσιων μεταφορών της Κεντρικής 

Μεσογείου, ενώ βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση προς βορρά με την Βαλκανική και 

προς τα δυτικά με το Mezzogiorno της Ιταλίας.  

 

Αποτελεί δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες 

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου με την ΠΕ Κεφαλληνίας να 

αποτελεί τη μεγαλύτερη από αυτές σε έκταση (904 τ.χλμ). Όλες οι ΠΕ ταυτίζονται με 

τις παλαιότερες διοικητικές μονάδες των Νομαρχιών, με εξαίρεση την ΠΕ Ιθάκης η 

οποία αποτελεί ξεχωριστή ΠΕ. Βάσει του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν.3852/2010) 

στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας περιλαμβάνονται 7 Δήμοι. Οι ΠΕ Ζακύνθου, 

Ιθάκης και Κεφαλληνίας αποτελούνται από ένα Δήμο, ενώ οι υπόλοιπες ΠΕ έχουν 

από δύο Δήμους στα διοικητικά τους όρια. Έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην 

Κέρκυρα, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας αστικό 

κέντρο και την 36η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή πόλη της Ελλάδας. Χαρακτηρίζεται 

από το έντονο Βενετσιάνικο στοιχείο, αλλά και από πολλές Αγγλικές και Γαλλικές 

επιρροές. Σε αυτό το σημείο ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ΠΕ της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν, το 

οποίο έχει διαμορφώσει αφενός την ταυτότητά της Περιφέρειας, ενώ αφετέρου 

έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύστασή της. 
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Χάρτης: Οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

ανέρχεται στους 207.855 μόνιμους κατοίκους. Για την περίοδο 2001-2011 ο 

πληθυσμός της σημείωσε ελαφρά μείωση της τάξης του 0,8% (ακολουθώντας την 

τάση πληθυσμιακής μείωσης της χώρας - 1,19%). Όσον αφορά το πληθυσμιακό 

μέγεθος των ΠΕ, η ΠΕ Κέρκυρας αποτελεί πληθυσμιακά τη μεγαλύτερη από τις ΠΕ 

(συγκεντρώνοντας το 50,2% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας). 

Ακολουθούν οι ΠΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (19,6 και 17,2% αντίστοιχα), ενώ 

μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη εμφανίζουν οι ΠΕ Λευκάδας και Ιθάκης (11,4% και 

1,6% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας). Ο δείκτης γήρανσης του 

συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας εμφανίζεται να είναι της τάξης του 1,49, 

ακολουθώντας τις τάσεις γήρανσης της χώρας (1,34). Ιδιαίτερα σημαντικές ωστόσο 

είναι οι τιμές του δείκτη γήρανσης των ΠΕ Ιθάκης και Λευκάδας (2,26 και 1,73 

αντίστοιχα), με την ΠΕ Ζακύνθου να εμφανίζει τον πιο νεανικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας (1,13). 
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντάσσεται στο ευρύτερο θαλάσσιο άξονα Αδριατικής-

Ιονίου, αλλά και στην επέκταση των χερσαίων αξόνων της Εγνατίας και της (υπό 

κατασκευή) Ιόνιας οδού στον απέναντι ηπειρωτικό χώρο. Σημαντικές πύλες εισόδου 

του μεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας είναι τα τρία της αεροδρόμια (Κέρκυρας, 

Ζακύνθου και Αργοστόλι Κεφαλονιάς) καθώς και το λιμάνι της Κέρκυρας, τα οποία 

και ανήκουν στα ΔΕΔ-Μ και τα οποία έχουν υποστεί αρκετές βελτιώσεις 

υποστηρίζοντας σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα των νησιών. Επίσης άλλα 

σημαντικά λιμάνια της Περιφέρειας εκτός της Κέρκυρας βρίσκονται στις υπόλοιπες 

πρωτεύουσες των νησιών της Περιφέρειας, με τουριστικό κυρίως ρόλο. Όσον 

αφορά το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, παρατηρούνται ορισμένα προβλήματα τα 

οποία σχετίζονται κυρίως με τη μη ολοκλήρωση της βελτίωσης βασικών τμημάτων, 

με τη διέλευση από το εσωτερικό οικισμών και πόλεων, καθώς και με την 

περιορισμένη οδική ασφάλεια που το δίκτυο παρέχει στους χρήστες του. Σε κάθε 

περίπτωση εν εξελίξει βρίσκονται ενέργειες βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών 

της Περιφέρειας, ενέργειες που κυρίως αναφέρονται στις θαλάσσιες μεταφορές 

(λιμενικές υποδομές, τουριστικά καταφύγια κλπ) αλλά και στην επίλυση ορισμένων 

τοπικά εστιασμένων ζητημάτων του χερσαίου εδάφους.  

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει φυσικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης σημασίας 

και υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια 

συναντούνται συνολικά 19 περιοχές (συνολικής έκτασης 189,8 τ.χλμ. – 74% της 

έκτασης αφορούν θαλάσσιες περιοχές) που ανήκουν στο δίκτυο των περιοχών 

Natura 2000, 38 μικρο-νησιωτικούς υγροτόπους και 11 καταφύγια άγριας ζωής. Η 

χελώνα Caretta-caretta (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου - ΦΕΚ 906 Δ, 22/12/99) 

αποτελεί το πλέον σημαντικό είδος βιοποικιλότητας του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερη 

σημασία παρουσιάζει και η κεφαλληνιακή ελάτη στον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Για την 

προστασία και διαχείριση των δύο παραπάνω περιοχών έχουν συσταθεί Φορείς 

Διαχείρισης. Ωστόσο ορισμένες από τις περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν 

περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα 

στην Περιφέρεια και ειδικότερα της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και λόγω της 

οικιστικής ανάπτυξης και των αυξημένων απαιτήσεων διαχείρισης αποβλήτων. 
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Επίσης, παρά τον υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια εμφανίζεται 

έλλειψη υδάτινων πόρων, η οποία οφείλεται σε γεωλογικά κυρίως αίτια. Εκτός 

όμως του φυσικού πλούτου, τα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν επίσης πλούσιο 

κοινό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, όπως μεγάλο αριθμό μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς (πόλη Κέρκυρας-μνημείο UNESCO), καθώς επίσης 

πλούσια μουσειακά εκθέματα, ενώ η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία (μουσική, 

εικαστικά, θέατρο κλπ.) είναι παρούσα σε κάθε νησί. 

 

Όσον αφορά το οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας, αναφέρεται ότι παράγει το 

1,8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Παρατηρείται ότι ακολουθεί τις τάσεις 

οικονομικής ύφεσης της χώρας, παρόλο που διατηρεί ένα βαθμό αντίστασης. Η 

οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων έχει επηρεάσει σημαντικά τους 

κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας. Για παράδειγμα το ΑΕΠ της 

υπέστη σημαντική μείωση την περίοδο 2008-2011 (-16,96%, η μεγαλύτερη μείωση 

από όλες τις Περιφέρειες της χώρας), ενώ το κ.κ. ΑΕΠ το 2011 υποχώρησε στο 76% 

του μέσου κοινοτικού δείκτη (έναντι 94% το 2008). Σε επίπεδο περιφερειακών 

ενοτήτων, εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες δεν μεταβάλλονται 

διαχρονικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Κεφαλονιά και η Λευκάδα 

παρουσίασαν για το 2010 υψηλότερο κ.κ. ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) από το αντίστοιχο της 

χώρας, ενώ οι υπόλοιπες ΠΕ εμφάνισαν σημαντική υστέρηση, με την μεγαλύτερη να 

αφορά την Κέρκυρα, η οποία ωστόσο παράγει το μισό περίπου ΑΕΠ της 

Περιφέρειας. Μάλιστα η Λευκάδα ήταν η μόνη που εμφάνισε θετική μεταβολή στο 

κ.κ. ΑΕΠ (αύξηση 2,2%) για την περίοδο 2008-2010. Το μέσο φορολογούμενο 

εισόδημα των κατοίκων της Περιφέρειας ανέρχεται στα 13.894 ευρώ για το έτος 

2012, σημειώνοντας την περίοδο 2009-2012 ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,5%. 

Στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, η ΠΕ Λευκάδας εμφανίζει το υψηλότερο μέσο 

φορολογούμενο εισόδημα (14.779 ευρώ για το 2012) και ακολουθούν οι ΠΕ 

Κέρκυρας (13.937 ευρώ) και Κεφαλληνίας (13.727 ευρώ), ενώ το χαμηλότερο 

εισοδηματικό επίπεδο εμφανίζει η ΠΕ Ζακύνθου (13.433 ευρώ). Τέλος, σε σχέση με 

το όριο της φτώχειας (11.986 ευρώ για το 2012) φαίνεται ότι το σύνολο της 

Περιφέρειας βρίσκεται πάνω αλλά κοντά σε αυτό, με το σχετικό δείκτη να ανέρχεται 
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στο 1,16. Ωστόσο οι ΠΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνίας φαίνεται ότι τοποθετούνται 

ελάχιστα πάνω από το όριο αυτό (1,12 και 1,15 αντίστοιχα), με μερικές επιμέρους 

περιοχές τους να βρίσκονται κάτω από το όριο. 

 

Σε γενικές γραμμές η οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στηρίζεται κυρίως 

στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στον τουρισμό. Μάλιστα η Περιφέρεια κατέχει 

εξέχουσα θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε 

μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, αφίξεων κλπ (θα αναλυθούν στη συνέχεια) φανερώνει την ιδιαίτερη 

δυναμική του κλάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι συνολικά, στην Περιφέρεια 

δραστηριοποιούνται 7.884 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα με συνολικό τζίρο 

548 εκ. ευρώ για το 2008. Ο τουρισμός στην Περιφέρεια παρουσιάζει σημαντικές 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος 

της με την προώθηση νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού με κεντρικό άξονα τον 

θαλάσσιο και ειδικότερα την ιστιοπλοΐα, την κρουαζιέρα και τον καταδυτικό 

τουρισμό. Ωστόσο σημαντικό τμήμα στην οικονομική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας καταλαμβάνει και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ευνοείται από την 

κατάλληλη γεωμορφολογία της. Βασικά χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής 

της Περιφέρειας είναι η σταδιακή επικράτηση της φυτικής παραγωγής έναντι της 

ζωικής και η κυριαρχία της ελαιοκαλλιέργειας (λάδι Κέρκυρας) και της 

αμπελοκαλλιέργειας (κρασί Κεφαλονιάς και σταφίδα Ζακύνθου) στο σύνολο της 

φυτικής παραγωγής. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αγροτική παραγωγή έχει 

σημειώσει μείωση λόγω της σημαντικής εξέλιξης του τουριστικού τομέα.   

 

Παρόλο το γεγονός ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρήθηκε μια σταθερή 

πορεία ανάπτυξης βασιζόμενη κυρίως στην ανάκαμψη του τουρισμού παγκοσμίως 

και σε συνδυασμό με σταθερή εγχώρια ζήτηση, με την οικονομική ύφεση να πλήττει 

τη χώρα και πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2008-2012 σημειώθηκε κάμψη του 

τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί 

ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης για τη χώρα, λειτουργώντας παράλληλα και 

συμπληρωματικά με το δυτικό ηπειρωτικό τόξο του ελλαδικού χώρου. Επίσης η 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Σελίδα 113 από 143 

 
 

συγκέντρωση τουριστών σε συγκεκριμένες περιοχές δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα, 

αν και σημειώνεται μεγάλη ανισοκατανομή ενδοπεριφερειακά, όπου η 

σημαντικότερη τουριστική δραστηριότητα εμφανίζεται στην Κέρκυρα και τη 

Ζάκυνθο. Τέλος, ο τουρισμός της Περιφέρειας λαμβάνει κυρίως τη μορφή του 

κλασσικού τυποποιημένου και μαζικού τουρισμού. Το γεγονός αυτό μειώνει τις 

ευκαιρίες αποκόμισης ωφελειών από τον τόπο προορισμού και που δεν αξιοποιεί 

τις σύγχρονες μορφές τουρισμού όπως για παράδειγμα ο γαστρονομικός τουρισμός, 

που συνδέεται άμεσα με την δυναμική της Περιφέρειας στην παραγωγή ιδιαίτερων 

τροφίμων και ποτών. 

 

Η υπάρχουσα τουριστική υποδομή της Περιφέρειας περιλαμβάνει το 8,4% των 

ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας (για το έτος 2011) και αντίστοιχα το 11,2% των 

κλινών της χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κλινών 

της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα και την Ζάκυνθο. Την πρώτη θέση 

στην Περιφέρεια όσον αφορά το πλήθος ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

καταλαμβάνει διαχρονικά η ΠΕ Κέρκυρας (43,3% των ξενοδοχειακών μονάδων της 

Περιφέρειας για το 2013), ακολουθούμενη με μεγάλη διαφορά από τις ΠΕ 

Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης (29,9 και 16,3% αντίστοιχα).  
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Πίνακας Δυναμικότητα τουριστικών υποδομών  2007-2013 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΙΝΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 2007 2013 2007 2013 

Π.Ε. Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες 1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* 

Ζακύνθου 254 26.249 274 29.865 508 12.235 9.431 3.848 227 445 13.313 11.215 3.558 1.334 

28,6% 31,0% 29,9% 33,2% 15,5% 38,0% 38,3% 19,3% 4,9% 14,9% 40,0% 41,2% 19,2% 16,9% 

Κέρκυρας 406 44.333 397 44.228 2.330 12.195 11.970 13.627 4.211 2.181 12.142 12.459 11.932 5.514 

45,7% 52,4% 43,3% 49,2% 70,1% 37,9% 48,6% 68,3% 90,7% 73,0% 36,5% 45,7% 64,5% 70,0% 

Κεφαλληνίας 
- Ιθάκης1 

139 9.534 149 10.347 213 5.018 2.000 2.303 0 204 4.728 2.289 2.301 825 

15,6% 11,3% 16,3% 11,5% 6,5% 15,6% 8,1% 11,5% 0,0% 6,8% 14,2% 8,4% 12,4% 10,5% 

Λευκάδας 90 4.545 96 5.477 236 2.724 1.209 172 204 158 3.116 1.277 722 204 

10,1% 5,4% 10,5% 6,1% 7,2% 8,5% 4,9% 0,9% 4,4% 5,3% 9,4% 4,7% 3,9% 2,6% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

889 84.661 916 89.917 3.287 32.172 24.610 19.950 4.642 2.988 33.299 27.240 18.513 7.877 

ΧΩΡΑ 9.687 762.699 9.677 773.445 55.496 229.569 177.459 197.652 102.523 54.226 223.932 183.722 194.010 117.555 

% στη χώρα 9,2% 11,1% 9,5% 11,6% 5,9% 14,4% 13,9% 10,1% 4,5% 5,5% 14,9% 14,8% 9,5% 6,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

                                                           
1 Στην ανάλυση που ακολουθεί η ΠΕ Ιθάκης ενσωματώνεται στην ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει των στατιστικών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία τη συμπεριλαμβάνει στην ίδια 
ενότητα. 



 

Οι λειτουργούσες κλίνες για το έτος 2013 ανήλθαν στο 11,6% του συνόλου της 

χώρας. Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του πλήθους των κλινών της Περιφέρειας 

φανερώνει ότι την περίοδο 2007-2013 ο αριθμός των κλινών σημείωσε αύξηση της 

τάξης του 6,2% για το σύνολο της Περιφέρειας. Σε επίπεδο ΠΕ, η μεγαλύτερη 

αύξηση για την περίοδο 2007-2013 παρατηρήθηκε στην ΠΕ Λευκάδας (20,1%) και 

ακολουθούν οι ΠΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνίας-Ιθάκης (13,8 και 8,5% αντίστοιχα). 

Ωστόσο για την ίδια περίοδο 2007-2013 παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση του 

αριθμού των κλινών της ΠΕ Κέρκυρας (0,2%), η οποία είναι και η μόνη που 

παρουσίασε αρνητική τάση εξέλιξης.  

 

Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του πλήθους των ξενοδοχειακών 

μονάδων της Περιφέρειας παρατηρείται ότι την περίοδο 2007-2013 σημειώθηκε 

στο σύνολο της Περιφέρειας μια αύξηση της τάξης του 3,0%. Η μεγαλύτερη ωστόσο 

αύξηση σε επίπεδο ΠΕ παρατηρήθηκε στην ΠΕ Ζακύνθου (7,9%), ακολουθούμενη 

από τις ΠΕ Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Λευκάδας (7,2 και 6,9% αντίστοιχα). Η μείωση 

του αριθμού των κλινών της ΠΕ Κέρκυρας εκδηλώνεται και όσον αφορά την εξέλιξη 

του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την περίοδο 2007-2013. Πιο 

συγκεκριμένα, το πλήθος των ξενοδοχείων μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, 

ενώ λαμβανομένου υπόψη του χαμηλού ποσοστού μείωσης των κλινών εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι τα ξενοδοχεία που σταμάτησαν τη λειτουργία τους ήταν στην 

πλειοψηφία τους μικρά σε δυναμικότητα κλινών. Με δεδομένο τα παραπάνω, 

συμπεραίνεται ότι διαχρονικά το τουριστικό επενδυτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται 

από την ΠΕ Κέρκυρας στις υπόλοιπες ΠΕ.  

 

Πίνακας Κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύματα 

Αριθμός Κλινών Μεταβολή Συμμετοχή 

Π.Ε. 2003 2005 2007 2013 
2003-
2005 

2005-
2007 

2007-
2013 

2003 2005 2007 2013 

Ζακύνθου 22.201 25.944 26.249 29.865 16,86% 1,18% 13,78% 29,3% 31,8% 31,0% 33,2% 

Κέρκυρας 42.071 43.009 44.333 44.228 2,23% 3,08% -0,24% 55,6% 52,7% 52,4% 49,2% 

Κεφαλληνίας-
Ιθάκης 

7.619 8.581 9.534 10.347 12,63% 11,11% 8,53% 10,1% 10,5% 11,3% 11,5% 

Λευκάδας 3.771 4.116 4.545 5.477 9,15% 10,42% 20,51% 5,0% 5,0% 5,4% 6,1% 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

75.662 81.650 84.661 89.917 7,91% 3,69% 6,21% 
    

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Χάρτης Αριθμός κλινών ξενοδοχειακών καταλυμάτων για το έτος 2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Χάρτης Μεταβολή αριθμού κλινών ξενοδοχειακών καταλυμάτων 2007-2013 

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας Αριθμός ξενοδοχείων 

Ξενοδοχειακά καταλύματα Μεταβολή Συμμετοχή 

Π.Ε. 2003 2005 2007 2013 
2003-
2005 

2005-
2007 

2007-
2013 

2003 2005 2007 2013 

Ζακύνθου 220 253 254 274 15,00% 0,40% 7,87% 27,2% 28,9% 28,6% 29,9% 

Κέρκυρας 396 409 406 397 3,28% -0,73% -2,22% 48,9% 46,7% 45,7% 43,3% 

Κεφαλληνίας-
Ιθάκης 

118 132 139 149 11,86% 5,30% 7,19% 14,6% 15,1% 15,6% 16,3% 

Λευκάδας 75 82 90 96 9,33% 9,76% 6,67% 9,3% 9,4% 10,1% 10,5% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

809 876 889 916 8,28% 1,48% 3,04% 
    

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακας Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις (σε ξενοδοχειακά καταλύματα και campings) για το 2013 

 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

Π.Ε. ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Ζακύνθου 43.747 329.687 373.434 146.227 2.486.149 2.632.376 

Κέρκυρας 79.567 509.711 589.278 272.685 3.827.367 4.100.052 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 35.007 88.547 123.554 125.939 627.297 753.236 

Λευκάδας 45.558 35.018 80.576 124.492 207.527 332.019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
203.879 962.963 1.166.842 669.343 7.148.340 7.817.683 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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Χάρτης Αριθμός αφίξεων ανά Περ. Ενότητα και ποσοστό αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών για το έτος 
2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
 
Χάρτης Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά Περ. Ενότητα και ποσοστό διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 
επισκεπτών για το έτος 2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Από την ανάλυση του αριθμού των αφίξεων και διανυκτερεύσεων για την 
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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το έτος 2013, γίνεται φανερή η υπεροχή της 

προσέλκυσης επισκεπτών της ΠΕ Κέρκυρας και δευτερευόντως της ΠΕ Ζακύνθου. 

Ωστόσο φανερώνεται η διαφορετική προτίμηση ημεδαπών και αλλοδαπών. Οι μεν 

πρώτοι παρουσιάζουν μια εμφανή προτίμηση στην επίσκεψη της ΠΕ Κέρκυρας και 

δευτερευόντως στην ΠΕ Λευκάδας, ενώ οι δεύτεροι πάλι στην ΠΕ Κέρκυρας αλλά 

δευτερευόντως στην ΠΕ Ζακύνθου. Το γεγονός αυτό δεν έχει να κάνει με τη μορφή 

τουρισμού που προσφέρουν οι δύο περιοχές, αλλά κυρίως με το τουριστικό όνομα 

κάθε προορισμού στην ελληνική και διεθνή αγορά. Φυσικά την προτίμηση των 

αλλοδαπών σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει η λειτουργία του αεροδρομίου στην 

Κέρκυρα αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί λιμάνι κρουαζιέρας. Σε γενικές γραμμές, 

παρατηρείται ότι οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στο σύνολο της 

Περιφέρειας είναι περισσότερες από αυτές των ημεδαπών, ενώ και οι ημέρες που 

οι αλλοδαποί επισκέπτες παραμένουν σε αυτή είναι περισσότερες από αυτές των 

ημεδαπών (βλ. σχετικά επόμενο πίνακα). Επίσης, στις περισσότερες ΠΕ ο δείκτης 

του συνόλου των επισκεπτών κυμαίνεται πάνω από την τιμή 6,0, γεγονός που 

υποδηλώνει πολυήμερο τουρισμό και όχι σαββατοκύριακου. Εξαίρεση αποτελεί η 

ΠΕ Λευκάδας, για την οποία παρατηρούνται οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη τόσο 

για τους ημεδαπούς όσο και τους αλλοδαπούς επισκέπτες.  

 

Πίνακας Μέση παραμονή επισκεπτών 2013 (σε ξενοδοχειακά καταλύματα και campings)  

Π.Ε. 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

(Διανυκτερεύσεις/Αφίξεις) 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Ζακύνθου 3,3 7,5 7,0 

Κέρκυρας 3,4 7,5 7,0 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 3,6 7,1 6,1 

Λευκάδας 2,7 5,9 4,1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
3,3 7,4 6,7 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

 

Πίνακας Πληρότητα σε ετήσια βάση σε ξενοδοχειακά καταλύματα 
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Π.Ε. 2009 2010 2012 2013 

Ζακύνθου 68,50% 62,00% 58,90% 61,90% 

Κέρκυρας 64,50% 61,30% 56,70% 59,70% 

Κεφαλληνίας-Ιθάκης 49,80% 43,70% 37,80% 46,00% 

Λευκάδας 47,70% 42,60% 34,10% 39,90% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

58,50% 63,20% 53,90% 57,60% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Χάρτης Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων 2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

 

Η μέση ετήσια πληρότητα κλινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2012 

και 2013 ανήλθε σε 53,9 και 57,6%, σημειώνοντας μείωση αν αναλογιστούμε ότι οι 

αντίστοιχη τιμή για το έτος 2010 ήταν 63,2%. Ωστόσο βάσει των τελευταίων 

διαθέσιμων στοιχείων ετήσιας πληρότητας κλινών για τις ΠΕ της Περιφέρειας και 

για το 2013, ο προηγούμενος πίνακας φανερώνει ότι η μεγαλύτερη πληρότητα 

παρατηρήθηκε στην ΠΕ Ζακύνθου (61,9%). Ακολουθεί η ΠΕ Κέρκυρας (59,7%) και η 
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ΠΕ Κεφαλληνίας-Ιθάκης (46,0%). Γενικότερα την περίοδο 2010-2013 η πληρότητα 

των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Περιφέρειας μειώθηκε κατά 5,6 μονάδες, 

γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην οικονομική ύφεση. Αλλά και σε επίπεδο ΠΕ 

διαχρονικά παρατηρείται μια πτώση της μέσης ετήσιας πληρότητας, γεγονός που σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι το πλεόνασμα των περιοχών αυτών σε προσφορά ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών αυξήθηκε. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται πως οι δυνατότητες του 

τουριστικού κλάδου για την Περιφέρεια έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, 

όσον αφορά τον παραθαλάσσιο καλοκαιρινό τουρισμό. Ωστόσο απαιτούνται 

οργανωμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της επέκτασης της τουριστικής 

περιόδου μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενός 

ποιοτικού περιφερειακού τουριστικού προϊόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

 

 

 

  



 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ McKINSEY  

ΠΠΧΣΑΑ Ιονίων Νήσων ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού 

«Sun and Beach» - 
Παραθαλάσσιος 

τουρισμός 

Προτείνεται να επιδιωχθεί η διατήρηση του 
συμβατικού τουρισμού με την επιδότηση και 
διευκόλυνση γενικότερα της αποκατάστασης των 
υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων, και όπως 
αναφέρεται στο ισχύον ΠΠΧΣΑΑ, με την αξιοποίηση 
του πλούτου του φυσικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων στα 
πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να 
αναπτυχθούν οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. Έτσι η ΠΙΝ προτείνεται να αναδειχθεί 
επιπλέον σε μια ευρείας εμβέλειας τουριστική 
ανάπτυξη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την 
αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη, τον 
βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό των 
ξενοδοχειακών μονάδων με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ένταξη στο τοπίο, προβάλλοντας σε κάθε 
περίπτωση την «ετερότητα» στον τουρισμό, 
ελκύοντας το ενδιαφέρον των τουριστών και 
επομένως αυξάνοντας τους δείκτες της τουριστικής 
ανάπτυξης. 
Οι παραλιακές ζώνες ανά Π.Ε. που προτείνονται ως 
Χωρικές Ενότητες ανάπτυξης παραθαλάσσιου 
μαζικού τουρισμού είναι οι εξής : 
Π.Ε. Κέρκυρας: 
• Κοντόκαλι – Γουβιά – Λίμνη μέχρι την Κασσιόπη – 
Ημερολιά 
• Αχαράβη – Ρόδα – Αστρακερή – Σιδάρι 
• Άγιος Στέφανος Αυλιωτών μέχρι την 
Παλαιοκαστρίτσα 
• Άγιος Γεώργιος Αργυράδων 
• Κάβος – λιμένας Λευκίμης – Μώλος –Περιβόλι 

Οι Χωρικές Ενότητες του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, που 
περιλαμβάνουν ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, οι οποίες 
προτείνονται να διατηρηθούν και να εξυγιανθούν και ταυτίζονται με τις 
ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές (Α1) του αναθεωρημένου ΕΠΧΣΑΑ 
Τουρισμού. Επίσης ορίζονται συγκεκριμένοι όροι για τις περιοχές ΠΟΤΑ και 
τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. 
Βασικός στόχος αποτελεί η μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο και 
μονοθεματικό και τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και 
πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικότερο, που απευθύνεται σε 
κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις, που βασίζεται αλλά δεν αρκείται στο 
καθιερωμένο τουριστικό πρότυπο «ήλιος−θάλασσα». Προβλέπονται 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανά κατηγορία χώρου και δυναμικής 
ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας. 
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• Μωραϊτικα – Μεσογγή – Άγιος Ιωάννης 
Περιστερών – Μπενίτσες - Πέραμα 
Π.Ε. Λευκάδας: 
• Βασιλική - Πόντη 
• Σύβοτα – Μικρός Γιαλός 
• Βλυχό – Νυδρί – Νικιάνα –Καριώτες. 
Π.Ε. Κεφαλονιάς: 
• η νοτιοανατολική παράκτια ζώνη της χερσονήσου 
Παλικής 
• η παράκτια ζώνη από το αεροδρόμιο μέχρι τα 
Λουρδάτα 
• η παράκτια ζώνη Κάτω Κατελειός – Ρατζακλί – 
Σκάλα – Λεύκες – Πόρος 
• η περιοχή Σάμη - Καραβόμυλος 
Π.Ε. Ζακύνθου: 
• Ακρωτήρι – Τσιλιβί – Πλάνος – Τραγάκι – &ροσιά 
– Αμμούδι - Αλικανάς – Αλυκές 
• Κέρι – Άγιος Σώστης – Λαγανάς – Καλαμάκι 
• Γέρακας – Βασιλικός – Ξηροκάστελο – Αργάσι 
Στις ως άνω προτεινόμενες Χωρικές Ενότητες 
παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού, έχουν 
εφαρμογή οι σχετικές κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑΤ, 
για τις περιοχές Α1, με εξαίρεση το σημείο θ, σε 
συνδυασμό με τις ειδικότερες κατευθύνσεις για τα 
νησιά των ομάδων Ι και ΙΙ και για τις ειδικές 
κατηγορίες χώρου (προστατευόμενες περιοχές, 
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, 
κτλ.). 

Συνεδριακός 
Τουρισμός 

Μεταξύ των προτεινόμενων  εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού περιλαμβάνεται και ο συνεδριακός 
τουρισμός, με σκοπό  τον εμπλουτισμό και τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με 
αξιοποίηση τόσο των υπαρχουσών υποδομών και 

α. Ανάπτυξη συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού στις ευρύτερες περιοχές 
των αστικών κέντρων και στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται από επαρκή 
προσβασιμότητα (κυρίως αεροπορική και οδική) και δυνατότητες 
δραστηριοτήτων για τους συνέδρους και τους συνοδούς τους. 
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πόρων για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. 
Στα πλαίσια αυτά  προτείνεται και η επανάχρηση 
του παλαιού επιβατικού σταθμού του αερολιμένα 
Ζακύνθου, με προτεινόμενη χρήση συνεδριακό 
κέντρο, μετά από την διατύπωση πρότασης από το 
προς εκπόνηση ΓΠΣ. 

β. Δημιουργία εγκαταστάσεων συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού 
μικρότερης κλίμακας σε μικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς 
προορισμούς, βάσει κριτηρίων, όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, 
παρουσία κάποιου κυρίαρχου παραγωγικού τομέα στην περιοχή, ύπαρξη 
αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
ιστορικών τόπων, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ. 
γ. Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων και τουριστικών περιοχών, 
μέσω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
και δημιουργίας νέων, είτε αμιγώς συνεδριακών – εκθεσιακών είτε 
συνδυασμένων με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών. 
δ. Αξιοποίηση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μέσω της μετατροπής 
κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας (π.χ. Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις) σε χώρους συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων και της 
αποκατάστασης και επανάχρησης αξιόλογων παλαιών κελυφών ως 
συνεδριακών – εκθεσιακών χώρων με παράλληλη θέσπιση κινήτρων. 
ε. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις υποδομές του συνεδριακού – 
εκθεσιακού τουρισμού. 
στ. Σύνδεση του συνεδριακού με άλλες μορφές τουρισμού. 

«City Break» - 
Αστικός τουρισμός 

Προτείνεται, σε μελλοντική αναθεώρηση του 
ΓΠΧΣΑΑ η ένταξη της Κέρκυρας στους πρωτεύοντες 
εθνικούς πόλους λόγω μεταξύ άλλων και του 
σημαντικού ρόλου της στο εθνικό, διασυνοριακό 
και διεθνές επίπεδο, ως κέντρο γνώσης και 
πολιτισμού, αστικού τουρισμού, ως τουριστικός 
πόλος διεθνούς εμβέλειας.  

α. Υποστήριξη του ρόλου των πόλεων ως αυτόνομων προορισμών 
τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break). 
β. Ανάδειξη και αναβάθμιση των ιστορικών κέντρων, μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και λοιπών αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος των αστικών κέντρων. 
γ. Ένταξη των αστικών κέντρων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα βάσει 
θεματικών ενοτήτων (π.χ. κοινή ιστορία, αρχιτεκτονική, τοπική παραγωγή, 
κ.α.). 
δ. Αναβάθμιση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σε μουσεία, εκθετήρια, σύγχρονες εγκαταστάσεις 
πληροφόρησης, φεστιβάλ και άλλες θεματικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
ε. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού 
δυναμικού των αστικών περιοχών με κατασκευή νέων καταλυμάτων 
υψηλών προδιαγραφών, παράλληλη απόσυρση απαξιωμένων μονάδων 
κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επανάχρηση του υφιστάμενου 
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κτιριακού αποθέματος οποιασδήποτε χρήσης με τη μετατροπή του σε 
τουριστικά καταλύματα και υποστηρικτικές χρήσεις καθώς και ανάπτυξη 
οργανωμένων χωρικών υποδοχέων στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων. 
στ. Αναβάθμιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, βελτίωση της 
κυκλοφορίας και της ασφάλειας  των πεζών καθώς και της προσβασιμότητας 
των εμποδιζομένων ατόμων. 
ζ. Κατάλληλη σήμανση και ενημέρωση των επισκεπτών για τη θέση και το 
περιεχόμενο των τουριστικών πόρων και εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης 
σε αυτούς. 

Πολιτιστικός 
Τουρισμός 

Μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών 
κατευθύνσεων είναι και η τουριστική ανάπτυξη της 
ΠΙΝ ως τμήμα του Ν.Α. χώρου της Μεσογειακής 
λεκάνης:  στον πολιτιστικό τουρισμό της Μεσογείου 
– Αδριατικής και ιδιαίτερα, όπως αναφέρεται στο 
ισχύον ΠΠ, «με την τόνωση των παραδοσιακών 
σχέσεων των Ιονίων με τη Β. Ιταλία και την 
καλλιέργεια νέων σχέσεων με τη Ν. Ιταλία 
(Απούλια, Λέτσε) για τουριστικούς σκοπούς». 
Προτείνεται η προβολή, προώθηση και αξιοποίηση 
των οικολογικών και πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ, 
με έμφαση στο διεθνούς εμβέλειας φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον, όπως το εθνικό πάρκο του 
Αίνου, των Εχινάδων, το θαλάσσιο πάρκο του 
κόλπου του Λαγανά, οι περιοχές του δικτύου 
Natura, καθώς και η παλαιά πόλη της Κέρκυρας και 
της Λευκάδας, δίδουν δυνατότητες ανάπτυξης 
ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικο-
πολιτιστικός τουρισμός κλπ. 
Μεγάλης σημασίας είναι η  ανάπτυξη μιας ενιαίας 
πολιτικής, για την προστασία και ανάδειξη του 
"Φυσικού και Πολιτιστικού περιβάλλοντος" αλλά 
και η δημιουργία, ενίσχυση και ανάδειξη των οικο-
πολιτιστικών αξόνων και διαδρομών στην 

α. Αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, 
αρχαιολογικού και λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας. 
β. Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ειδικότερα 
των ιστορικών κέντρων των πόλεων αλλά και μεμονωμένων κτιρίων. 
γ. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης 
των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα 
έργα υποδομών/Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα. 
δ. Δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνολογικών για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων 
κάθε περιοχής. 
ε. Ενίσχυση δράσεων για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής 
αναπαράστασης ιστορικών, μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων 
(σύνδεση καινοτομίας− πολιτισμού). 
στ. Ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και 
άλλων σχετικών εκδηλώσεων. 
ζ. Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και ένταξη του στο τουριστικό 
προϊόν (ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της 
ποιότητας τους και πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητάς τους). 
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ενδοχώρα των νησιών. Οι οικοπολιτιστικές 
διαδρομές προτείνεται να συμπεριλάβουν: τα 
αξιόλογα φυσικά τοπία, τους παραδοσιακούς, 
αξιόλογους και ενδιαφέροντες οικισμούς και 
οικιστικά σύνολα, τους κηρυγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τις μη 
κηρυγμένες αρχαιολογικές θέσεις, μνημεία και 
σύνολα (προστατεύονται από το Ν. 3028/2002) και 
τις ακτές των Ιονίων Νήσων. 
Οι προτεινόμενες οικοπολιτιστικές διαδρομές ανά 
Περιφερειακή Ενότητα είναι 
Π.Ε. Κέρκυρας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Διαπόντιων Νήσων 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Παντοκράτορα 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Βορειοδυτικής Κέρκυρας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής Κέρκυρας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Νότιας Κέρκυρας και 
Παξών 
Π.Ε. Λευκάδας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Βόρειας και Δυτικής 
Λευκάδας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Ανατολικής Λευκάδας 
Π.Ε. Κεφαλληνίας 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Βόρειας και Δυτικής 
Κεφαλονιάς 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Κεντρικής και Νότιας 
Κεφαλονιάς 
Π.Ε. Ιθάκης 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Ιθάκης 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Εχινάδων 
Π.Ε. Ζακύνθου 
Οικοπολιτιστική Διαδρομή Ζακύνθου 

Ναυτικός Ο θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής Τουρισμός κρουαζιέρας: α. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 

Σελίδα 128 από 143 

 
 

Τουρισμός κυρίως από Ιταλούς, αποτέλεσε τη βασική 
δραστηριότητα που ανέδειξε την ΠΙΝ στο διεθνές 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των 
προτεινόμενων στρατηγικών κατευθύνσεων είναι 
και η τουριστική ανάπτυξη της ΠΙΝ ως τμήμα του 
Ν.Α. χώρου της Μεσογειακής λεκάνης: στον άξονα 
της Βαλκανικής / Mezzogiorno, της θαλάσσιας 
λεκάνης Αδριατικής – Ιόνιου - της 
Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου, με 
εξειδίκευση στις ειδικές μορφές θαλάσσιου 
τουρισμού – σκάφη αναψυχής και 
κρουαζιερόπλοια.  
Οι προτεινόμενες μορφές που μπορεί να λάβει ο 
θαλάσσιος τουρισμός: γιωτιγκ, ιστιοπλοϊκός 
τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, θαλάσσια σπόρ, 
καταδυτικός τουρισμός - θαλάσσια πάρκα και 
κρουαζιέρες, τόσο στα  μεγάλα, όσο και στα μικρά 
νησιά με μικρότερα κρουαζιερόπλοια και ανάλογες 
μικρού  μεγέθους λιμενικές υποδομές. 
 
Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής 
Στον τομέα του καταδυτικού τουρισμού προτείνεται 
η δημιουργία καταδυτικών πάρκων με τη μορφή 
των ΠΟΑΚΠ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Καταδυτικών Πάρκων) σε όλες τις Π.Ε. μετά από 
ειδική μελέτη χωροθέτησης. Πιο συγκεκριμένα 
προτείνεται ένα καταδυτικό πάρκο σε κάθε μεγάλο 
νησί και επιπλέον ένα σε κάθε ένα από τα 
ακόλουθα μικρά νησιά &ιαπόντια νησιά, Παξοί, 
Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, Ιθάκη (συνολικά 10 
καταδυτικά πάρκα – ΠΟΑΚΠ).  Για την εξυπηρέτηση 
των προορισμών αυτών θα πρέπει να υπάρχουν 
κατάλληλες λιμενικές υποδομές και σε ενάντια 

και δημιουργία πυλών εισόδου επιβατών κρουαζιέρας (home ports) με 
σύγχρονες εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα σε αναπτυγμένες, 
αναπτυσσόμενες και μητροπολιτικές περιοχές που διαθέτουν αεροδρόμια 
διεθνών συνδέσεων. 
β. Δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας (ports 
of call) σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή μπορούν να αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά προτεραιότητα μεταξύ των 
περιοχών της χώρας είναι και η Κέρκυρα. 
δ. Ανάδειξη των σταθμών κρουαζιέρας σε πολυθεματικούς προορισμούς 
μέσω διασύνδεσής τους με τα θεματικά δίκτυα των ευρύτερων περιοχών 
(πολιτιστικά, θρησκευτικά, φυσιολατρικά κ.ά.). 
ε. Εξασφάλιση πρόσβασης των επιβατών κρουαζιέρας στους τουριστικούς 
πόρους των ευρύτερων περιοχών των σταθμών (βελτίωση συγκοινωνιών, 
διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.). 
στ. Πρόβλεψη διαχωρισμού λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση 
κρουαζιέρας και ζώνη εμπορικού/επιβατικού−ακτοπλοϊκού λιμένα και 
προσδιορισμός χρήσεων στην λιμενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού 
κρουαζιέρας με αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις. 
ζ. Ανάπτυξη στις παρυφές των σταθμών κρουαζιέρας χώρων εμπορικών 
χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων. 
η. Διαχείριση των επισκεπτών κρουαζιέρας με σκοπό αφενός την βέλτιστη 
εξυπηρέτησή τους και αφετέρου την προστασία του προορισμού από τις 
ταυτόχρονες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που εξαντλούν τα όρια των 
διαθέσιμων υποδομών. 
 
Τουρισμός με σκάφη αναψυχής:  α. Πύκνωση του δικτύου τουριστικών 
λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) λαμβάνοντας υπόψη:  αα. Τις 
θέσεις των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο Χάρτη Χωρικής Οργάνωσης Δικτύου Τουριστικών 
Λιμένων. 
ββ. Την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής 
βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών συνθηκών, 
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περίπτωση προτείνονται μικρά τουριστικά 
καταφύγια. 
 
Χωρικές Ενότητες θαλάσσιων μεταφορών / ζώνες 
ναυσιπλοΐας (θαλάσσιοι διάδρομοι) και ζώνες 
ναυσιπλοΐας αναψυχής 
Οι Χωρικές Ενότητες θαλάσσιων μεταφορών θα 
πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνουν τους 
θαλάσσιους διαδρόμους: 
• των ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων όλων των νησιών 
της ΠΙΝ μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα 
• των πλοίων που εξυπηρετούν τη διασύνδεση της 
ΠΙΝ με διεθνείς προορισμούς (π.χ. Ιταλία) καθώς 
και εκείνων που δεν εξυπηρετούν την ΠΙΝ αλλά 
διέρχονται από τον θαλάσσιο χώρο της (π.χ. τα 
πλοία της γραμμής Πάτρα – Ιταλία) 
• των εμπορικών πλοίων που είτε εξυπηρετούν 
λιμάνια της ΠΙΝ είτε διέρχονται διαμέσου του 
θαλάσσιου χώρου της ΠΙΝ 
• των κρουαζιερόπλοιων διεθνούς και 
περιφερειακής κρουαζιέρας 
• των σκαφών αναψυχής από και προς τα λιμάνια, 
μαρίνες και τα τουριστικά καταφύγια / 
αγκυροβόλια 
• των ημερόπλοιων 
• των αλιευτικών σκαφών από και προς τα 
αλιευτικά πεδία 
• των περιοχών ιστιοπλοϊκής εκπαίδευσης και 
άσκησης θαλάσσιων σπορ 
 
Ο τουρισμός των σκαφών αναψυχής 
Η συγκεκριμένη κατηγορία θαλάσσιου τουρισμού 
δεν δύναται να οριοθετηθεί σε μια Χωρική Ενότητα, 

προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών κ.λπ. Η Ζώνη Ναυσιπλοΐας 
Αναψυχής που αναφέρεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η Ζ.Ν.Α. 9 
(Ιόνιο Πέλαγος) για την οποία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πύκνωση του 
δικτύου. 
γγ. Την εξασφάλιση συνθηκών ικανοποιητικής εξυπηρέτησης και 
ανεφοδιασμού των τουριστικών σκαφών μέσω ορθολογικής διασποράς 
τουριστικών λιμενικών υποδομών με στόχο τη διαμόρφωση δικτύου σε 
ενδεικτικές αποστάσεις 30 ν.μ. μεταξύ μαρινών και 15 ν.μ. μεταξύ μαρινών 
και καταφυγίων ή αγκυροβολίων. Περαιτέρω πύκνωση του δικτύου 
εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τη ζήτηση υπηρεσιών και υποδομών 
ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών ή/και την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών 
τουριστικών πόρων υψηλής επισκεψιμότητας. 
δδ. τη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού, όπως διαμορφώνεται στο χρόνο. 
εε. τα γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα ανεμολογικά 
και κυματικά στοιχεία, τις χρήσεις γης και τυχόν υφιστάμενα ειδικά 
καθεστώτα προστασίας των προτεινόμενων θέσεων, τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη και για την επιλογή του τύπου και της κλίμακας του τουριστικού 
λιμένα. 
β. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών (μαρίνες, 
αγκυροβόλια, καταφύγια), με κύριες κατευθύνσεις: 
αα. Ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες στους ελλιμενιζόμενους 
(καύσιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, χώροι υγιεινής, συλλογή και διαχείριση 
απόβλητων, τεχνική υποστήριξη, κ.λπ.). 
ββ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία, με βάση τα χαρακτηριστικά των 
κύριων ομάδων στόχου (τύποι σκαφών και μέγεθος, διακύμανση της 
εποχικότητας και διαφοροποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
επισκεπτών ανά εποχή, μακροχρόνιος ελλιμενισμός, κ.λπ.). 
γγ. Εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης, πληροφόρησης, κράτησης, 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στις  λιμενικές υποδομές, εφαρμογή 
ηλεκτρονικών έξυπνων συναλλαγών (διακίνηση εγγράφων, καταβολή τελών 
και άλλες χρήσεις). 
δδ. Εφαρμογή εξοπλισμού και μεθόδου διαχείρισης φιλικών προς το 
περιβάλλον. 
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με εξαίρεση μόνον τις Χωρικές Ενότητες των 
θαλάσσιων διαδρομών των σκαφών αναψυχής από 
και προς τα λιμάνια, μαρίνες και τα τουριστικά 
καταφύγια / αγκυροβόλια. 
 
Τουρισμός κρουαζιέρας 
Ο τουρισμός κρουαζιέρας δεν δύναται να 
οριοθετηθεί σε μια Χωρική Ενότητα, με εξαίρεση 
μόνον τις Χωρικές Ενότητες των θαλάσσιων 
διαδρομών των κρουαζιερόπλοιων από και προς τα 
λιμάνια.  Συγκεκριμένα προτείνεται η ανάπτυξη 
ημερήσιων τουριστικών διαδρομών σε κάθε μεγάλο 
νησί με αφετηρία τα λιμάνια της κρουαζιέρας, οι 
οποίες θα συνδέουν τους σημαντικότερους 
φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους της ΠΙΝ, 
καθιστώντας τους επισκέψιμους από τους 
τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων. 

γ. Ενσωμάτωση – ένταξη των λιμένων στον ευρύτερο σχεδιασμό για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου και της γειτονικής 
ενδοχώρας, με στόχο την ανάπτυξη συναφών – συγγενών δράσεων σε 
θεματικές ενότητες. 
δ. Αξιοποίηση τουριστικών λιμένων που έχουν παραμείνει ημιτελείς και 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών για άμεση ένταξή τους στο 
υφιστάμενο δίκτυο. 
ε. Ενθάρρυνση δημιουργίας τουριστικών λιμένων με διάνοιξη εσωτερικών 
λιμενολεκανών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων. 
στ. Αναβάθμιση αργούντων και σχολαζόντων κρηπιδωμάτων με προσθήκη 
των απαιτούμενων υποδομών και ένταξή τους στο δίκτυο τουριστικών 
λιμένων. 
ζ. Συνδυασμός της λειτουργίας επιλεγμένων τουριστικών λιμένων με κατά 
περίπτωση συναφείς χρήσεις, όπως –ενδεικτικά− ναυταθλητισμός, 
υδατοδρόμια, σταθμοί θαλάσσιων «ταξί», ημερόπλοια κ.λπ. 
η. Ανάπτυξη «περιβαλλοντικών υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση 
απορριμμάτων κ.λπ.). 
θ. Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης 
για διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κ.λπ. σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών 
λιμένων.  
 
Αλιευτικός τουρισμός:  Δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, μπορούν να 
πραγματοποιούνται: 
1. Στο θαλάσσιο χώρο και όπου επιτρέπεται η αλιεία στα πλαίσια θεσμικών 
δεσμεύσεων που ισχύουν από την εκάστοτε νομοθεσία και αφορούν είτε 
ειδικά καθεστώτα προστασίας – Εθνικά θαλάσσια Πάρκα, Δίκτυο Φύση – 
2000/NATURA – είτε ειδικές δεσμεύσεις – π.χ. αλιευτικά πεδία με ειδικές και 
περιορισμένες διατάξεις, δεσμευμένες θαλάσσιες περιοχές για λόγους 
προστασίας υδρόβιων οργανισμών ή περιοχών αναπαραγωγής, κ.λπ., είτε 
αφορούν κεντρικές πολιτικές ολοκληρωμένης προσέγγισης, – π.χ. 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. 
2. Στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα – λίμνες, ποτάμια, υφάλμυρα 
οικοσυστήματα – και στα οποία επιτρέπεται η αλιεία, στα πλαίσια θεσμικών 
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δεσμεύσεων που ισχύουν από την εκάστοτε νομοθεσία και αφορούν είτε 
ειδικά καθεστώτα προστασία – Εθνικά πάρκα, Δίκτυο Φύση – 2000/NATURA 
– είτε λοιπές κανονιστικές διατάξεις.  
3. Σε μισθωμένα τμήματα του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου, με χρήση 
εκτροφής υδρόβιων οργανισμών, υπό των προϋποθέσεων που θέτει το 
πλαίσιο αδειοδότησης των μονάδων αυτών. 
 
Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής: 
− Ανάπτυξη τουρισμού καταδύσεων, αυτόνομων ή οργανωμένων, με στόχο 
τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 
− Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, τα οποία οριοθετούνται σε 
θαλάσσιες περιοχές εφαπτόμενες ή μη της ακτής, προστατευμένες από την 
αλιεία και από άλλες θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες, εντός 
των οποίων αναπτύσσονται και διεξάγονται καταδυτικές δραστηριότητες για 
λόγους αναψυχής. Τα θαλάσσια καταδυτικά πάρκα αναπτύσσονται σε 
περιοχές που διαθέτουν τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους 
(υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί και πλούσια σε ιχθυοπανίδα 
οικοσυστήματα ή επιδεχόμενα αναβάθμισης σε αριθμό και μέγεθος ειδών 
με κατάλληλα μέτρα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες, στοιχεία ιδιαίτερης 
τεχνητής μορφολογίας κ.λπ.), προσβασιμότητα και πληρούν τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία, ιδίως επί 
θεμάτων υγείας και ασφάλειας. Για τη χωροθέτηση καταδυτικών και 
πάρκων και υποβρύχιων μουσείων, απαιτούνται επαρκής οδική 
προσβασιμότητα και λιμενική υποδομή σε απόσταση μικρότερη των 10 ν.μ. 
− Ανάπτυξη υποθαλάσσιων μουσείων με στόχο την αναψυχή και σε 
θαλάσσιες περιοχές με κατάλληλο ενάλιο απόθεμα, υπό τους όρους και τις 
δεσμεύσεις που αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Ιατρικός Τουρισμός 

Δεν προβλέπεται η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

α) Αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων με σκοπό την ανάπτυξη 
περιοχών θερμαλισμού με κριτήρια: 
• Την αξία/ιαματικότητα/θεραπευτικές ιδιότητες (με βάση σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα), σε συνδυασμό με την επάρκεια του φυσικού 
πόρου για τη βιωσιμότητα της επένδυσης. 
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• Την ποιότητα του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης 
περιοχής του φυσικού ιαματικού πόρου. 
• Το βαθμό χωροταξικής ένταξης τους σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ευρύτερο τουριστικό ενδιαφέρον. 
• Την προσβασιμότητα της περιοχής και την υποστήριξη της με σύγχρονη 
τεχνική και κοινωνική υποδομή. 
• Τη δυνατότητα υποστήριξης με ξενοδοχειακές υποδομές υψηλών 
προδιαγραφών καθώς και με συναφείς εγκαταστάσεις ελευθέρου χρόνου, 
αναψυχής, αθλητισμού. 
β) Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου από τη ρύπανση και 
γενικότερα κάθε είδους υποβάθμιση. 
γ) Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των ιαματικών μέσων, ανάπτυξη 
σχετικής επιστημονικής έρευνας/ τεκμηρίωσης των θεραπευτικών ιδιοτήτων 
σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και εκπαίδευση/εξειδίκευση 
επιστημονικού και μη προσωπικού. 
δ) Ανάδειξη και χαρακτηρισμός λουτροπόλεων σε περιοχές που διαθέτουν 
ιαματικούς φυσικούς πόρους (φυσικά νερά, ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί 
κ.λπ.), και όπου αναπτύσσεται ή δύναται να αναπτυχθεί συνολική 
προσφορά τουριστικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών 
επικεντρωμένων στην παροχή υπηρεσιών θερμαλισμού, υγείας, ευεξίας, 
αποκατάστασης. 
ε) Δημιουργία γενικότερα κέντρων θεραπευτικού τουρισμού (θερμαλισμού, 
θαλασσοθεραπείας, υδροτουρισμού – spa, τουρισμού ευεξίας – wellness, 
κ.ά.) με έμφαση στον συνδυασμό πρόληψης/θεραπείας −αποκατάστασης, 
αναψυχής και παραθερισμού σε περιοχές που διαθέτουν, σε αντιστοιχία με 
το αντικείμενο «θεραπείας», κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα σε 
αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές της χώρας με καλή 
προσβασιμότητα. 

Άλλα προϊόντα 

Επίσης στην περιοχή αυτή προτείνεται να 
αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού  
Ο ορεινός – αθλητικός τουρισμός που συνδυάζεται 
με την αξιοποίηση των ορεινών όγκων της ΠΙΝ για 
την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων όπως η 

Θρησκευτικός Τουρισμός:  α. Ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και 
θρησκευτικών μνημείων και τόπων, συγκρότηση, οργάνωση και προβολή 
τους σε δίκτυα. 
β. Βελτίωση της προσβασιμότητάς τους καθώς και των μεταξύ των 
συνδέσεων. 
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αναρρίχηση, η ποδηλασία βουνού (mountain bike), 
κτλ 
 
Ο πολιτισμικός και θρησκευτικός τουρισμός, που 
συνδυάζεται με την αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των θρησκευτικών μνημείων της 
ΠΙΝ 
 
Ο αγροτουρισμός που μπορεί να αναπτυχθεί σε 
σύγχρονα οργανωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
(γεωργικές και κτηνοτροφικές) και στηρίζεται 
κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο 
του οποίου προτείνεται η δημιουργία θεματικών 
δικτύων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται "ο δρόμος 
της ελιάς" ή "ο δρόμος του κρασιού" κτλ.. 
Επικουρικά μπορεί να υποστηρίζεται από φάρμες 
όπου πέραν του επιδεικτικού τους χαρακτήρα 
διαθέτουν και ξενοδοχειακά καταλύματα, όπου οι 
τουρίστες διαμένουν ζώντας τον αγροτικό τρόπο 
ζωής. Επίσης εγκαταλελειμμένοι οικισμοί μπορούν 
να δεχθούν επανάχρηση ως ξενοδοχειακά 
καταλύματα, και οι τουρίστες να ζουν σ΄ αυτά και 
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 
 
Ο φυσιολατρικός τουρισμός που προτείνεται στις 
προστατευόμενες περιοχές λόγω του φυσικού 
περιβάλλοντος και του τοπίου τους και στις οικο-
πολιτιστικές διαδρομές. 
 
Εν προκειμένω, οι προτάσεις αναπτυξιακού και 
χωρικού χαρακτήρα είναι οι ακόλουθες: 
• Προστασία του ορεινού χώρου και του 
παραγωγικού - οικολογικού του χαρακτήρα στο 

γ. Προώθηση μέτρων εξωραϊσμού/αναβάθμισης και ανάδειξης των 
λατρευτικών χώρων, των συνοδών τους εγκαταστάσεων διημέρευσης και 
διαμονής καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους και λοιπών 
θρησκευτικών μνημείων. 
δ. Διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των μοναστηριών από 
νέες μη προσαρμοσμένες στο χαρακτήρα τους κτιριακές επεκτάσεις. 
ε. Στήριξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.  
στ. Προώθηση/στήριξη προγραμμάτων ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ 
θρησκευτικών κοινοτήτων. 
 
Αθλητικός Τουρισμός:   
β. Ενίσχυση δυνατοτήτων εξειδικεύσεων αθλητικών εκδηλώσεων θέασης 
(αγώνες ταχύπλοων σκαφών, κωπηλατικοί αγώνες, κ.λπ.) σε πόλεις ή 
περιοχές που διαθέτουν κατάλληλες φυσικές ή τεχνητές εγκαταστάσεις και 
ξενοδοχειακή υποδομή, καθώς και αεροδρόμια. 
γ. Ανάπτυξη προπονητικών κέντρων σε περιοχές του ορεινού και ημιορεινού 
χώρου που διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση και ξενοδοχειακή 
υποστήριξη, καθώς και σε παραθαλάσσιες και παραλίμνιες περιοχές για τις 
δραστηριότητες του θαλάσσιου σκι, ιστιοδρομίες, κ.λπ. Τα προπονητήρια 
και οι λοιπές σχετικές υποδομές πρέπει να εναρμονίζονται με την κλίμακα 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης. 
δ. Δημιουργία υποδομών αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
ε. Προώθηση δράσεων εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών. 
στ. Σύνδεση δράσεων αθλητικών φορέων με την τουριστική δραστηριότητα. 
Γκολφ:  α. Δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των 
μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς 
(Κέρκυρα, Ζάκυνθος, και στις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας και 
Κεφαλονιάς), καθώς και ως μορφή ειδικής τουριστικής υποδομής που 
συνδυάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα ή εντάσσεται σε οργανωμένους 
υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή/και σε σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα, με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών 
πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, 
αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη 
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πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 
• Αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης με 
την ενίσχυση των υποδομών / υπηρεσιών και των 
δυνατοτήτων απασχόλησης - ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε παραγωγικού 
πόρου. 
• Στήριξη των πολλαπλών πρωτογενών 
δραστηριοτήτων στις ορεινές και τις ημιορεινές 
περιοχές, της τοπικής οικονομίας και η προώθηση 
νέων (π.χ ΑΠΕ, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
στροφή προς τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις – 
βιολογική ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία) με 
έμφαση στα προϊόντα ποιότητας από καλλιέργειες 
φιλικές προς το περιβάλλον, που αντικαθιστούν τις 
φθίνουσες παραδοσιακές και ενισχύουν την 
κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση με 
διατήρηση της δημογραφικής κατάστασης των 
ορεινών οικισμών, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και 
την προβολή ενός νέου προτύπου. 
• Ενίσχυση γενικότερα της ελκυστικότητας των 
ημιορεινών και ορεινών περιοχών και οικισμών με 
τη βελτίωση της εικόνας των κοινόχρηστων χώρων, 
την αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων και 
παλιών κτισμάτων, κτλ. και η διεύρυνση των 
δυνατοτήτων συμπληρωματικής απασχόλησης στο 
πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας με 
πιλοτικές ενέργειες αυτοτροφοδοτούμενης 
ανάπτυξης (χειροτεχνία, αγροτοτουρισμός, 
οικοτουρισμός, κλπ) σε ζώνες με ιδιαίτερα 
σημαντικούς φυσικούς, 
πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους, θα συμβάλλει 
στην συγκράτηση και την καλύτερη ηλικιακή 
σύνθεση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. 

χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από 
τριτοβάθμια επεξεργασία ή από  αφαλάτωση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι 
επιθυμητή η χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές 
απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές 
άρδευσης και ο περιορισμός της δημιουργίας τεχνητών λιμνών. 
β. Αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων γκολφ και δημιουργία 
δικτύων γηπέδων με στόχο τη δημιουργία «τουριστικών προορισμών 
γκολφ» σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος, ενδεικτικά, των περιοχών των 
κατηγοριών Α και Β1, καθώς και σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών 
δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται η λήψη μέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων 
πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης. 
Χιονοδρομικός τουρισμός − δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο:  
β. Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές 
οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, κατά προτεραιότητα, σε ορεινά 
συγκροτήματα που δεν διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και γύρω 
από ορεινούς οικισμούς, οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητική υποδομή 
φιλοξενίας και εστίασης. 
η. Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (σπορ) στον ορεινό χώρο (π.χ. 
ορειβασία, αναρρίχηση, κανόε−καγιάκ, rafting, αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο 
πλαγιάς). Ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
αναπτυχθούν σε μικρότερο βαθμό και στον ημιορεινό και πεδινό χώρο. 
ζ. Δημιουργία αναρριχητικών πεδίων. 
 
Τουρισμός υπαίθρου:  α. Ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται σε περιοχές 
της υπαίθρου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τουρισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών, πλην των περιοχών απόλυτης προστασίας της 
φύσης. Στις περιοχές προστασίας της φύσης) και στα εθνικά πάρκα 
επιτρέπονται μορφές τουρισμού φύσης που προσιδιάζει στις περιοχές αυτές 
(πχ. ορειβατικός, γεωτουρισμός) με τις αναγκαίες συνοδευτικές 
εγκαταστάσεις (καταφύγια μέχρι 200 τ.μ.). Στα περιφερειακά φυσικά πάρκα 
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• Ανάπλαση και αξιοποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οικισμών που είναι γεωλογικά 
κατάλληλοι για οικιστική ανάπτυξη και η 
επαναχρησιμοποίηση παλιών κτιρίων ως ξενώνων. 

ενθαρρύνεται η ανάπτυξη τουρισμού της υπαίθρου, με την οριοθέτηση 
περιοχών οικοανάπτυξης με επέκταση της σχετικής δυνατότητας και εκτός 
οικιστικών ενοτήτων. 
β. Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς 
πόρους (φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης 
ακτινοβολίας. Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν οι προστατευόμενες 
περιοχές που διαθέτουν Φορέα Διαχείρισης. 
γ. Καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδρομών – μονοπατιών, πολυθεματικού 
χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση. 
δ. Σήμανση διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην 
Ε.Ε. και έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης και εμπλουτισμός των 
διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain bike, 
ιππασία). Ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισμών με 
υποδομές εστίασης και αναψυχής. 
ε. Διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής. 
στ. Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. 
παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά 
καταφύγια). Ειδικότερα για την προώθηση του αγροτουρισμού − 
οινοτουρισμού: 
− Κατάστρωση και ενίσχυση διακριτού και ολοκληρωμένου αγροτουριστικού 
προϊόντος, που περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή−εστίαση, παραγωγή και 
διάθεση προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής ως έχουν ή μετά από μία 
πρώτη μεταποίηση. 
− Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειμμένων 
κτιρίων και οικισμών ή συνόλων οικισμών με στόχο τη διατήρηση της 
αγροτικής κληρονομιάς. 
− Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την αγροτοτουριστική κατανάλωση 
(σύμφωνα τοπικής ποιότητας κ.λπ.). 
− Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού με δράσεις προώθησης της 
ελληνικής κουζίνας και των επιμέρους εκδοχών της ως σημαντικού 
τουριστικού πόρου. 
− Προώθηση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας καθώς και 
τοπικά μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας. 
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− Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο προς μια ολοκληρωμένη αγροτική 
ανάπτυξη. 
 
Γεωτουρισμός:  α. Ανάδειξη, προβολή και δραστηριότητες επισκεψιμότητας 
των γεωτόπων της χώρας (ηφαίστεια, σπήλαια, φαράγγια, 
απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, αρχαία ή ανενεργά 
μεταλλεία και λατομεία, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στην 
διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση) και δραστηριότητες για την 
ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
(γενικά ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν. 
β. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους και διαχείριση ροών επισκεπτών 
με σεβασμό στην αντοχή του εκάστοτε οικοσυστήματος. 
γ. Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα (γενικά ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν. 
 
Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού:  Προώθηση ψυχαγωγικών 
και θεματικών πάρκων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με τον αστικό 
τουρισμό, όπου δύνανται να εντάσσονται τα θεματικά πάρκα, τα πάρκα 
περιπέτειας, τα πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks), κ.ά. Τα πάρκα αυτά 
δύνανται να συνδυάζονται με άλλες δραστηριότητες όπως 
πολυκινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, λούνα παρκ, ιδίως στις 
μείζονες αστικές συγκεντρώσεις. Επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω 
ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προωθούνται και άλλες ειδικές 
– εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν 
μιας περιοχής. Οι μορφές αυτές μπορεί να συνδέονται με τοπικούς 
τουριστικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες της κάθε περιοχής 
(βιομηχανία, ενέργεια, αλιεία, κυνήγι, κ.ά.).  Προβλέπεται η αξιοποίηση 
ανενεργών λατομείων (πέραν της αποκατάστασης τοπίου) για τουριστικές 
δραστηριότητες, όπως θεματικά πάρκα ή άλλες μορφές τουρισμού. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
 
1. Αναφορά του οράματος όπως διατυπώνεται στο κείμενο 
 
Στόχος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων RIS3 
είναι «η Περιφέρεια να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της 
βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) 
παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, 
διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».  
 
Η βιομηχανία της εμπειρίας αποτελεί τον αναπτυξιακό κορμό γύρο από τον οποίο 
θα αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και την 
καινοτομία. Οι δραστηριότητες αυτές είναι η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της 
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με έμφαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και τον εμπλουτισμό τους 
με νέες γνώσεις και τεχνικές. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραπάνω 
δραστηριοτήτων δύναται να παίξει τόσο η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της 
αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, όσο και η εισαγωγή καθαρών 
πράσινων τεχνολογιών (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση εναλλακτικών 
μορφών) με σκοπό τον περιορισμό των επιδράσεων στο περιβάλλον, τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους και την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας. 
 
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
 
2. Στόχοι RIS3 με αναφορά στον τουρισμό 
 
Οι στρατηγικές προτεραιότητες που ορίζονται σύμφωνα με τη RIS3 αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα. Οι προτεραιότητες που έχουν άμεση ή έμμεση αναφορά 
στην τουριστική δραστηριότητα σημειώνονται στη σχετική στήλη με την ένδειξη 
άμεσης () ή έμμεσης αναφοράς (). 
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Στρατηγικές Προτεραιότητες RIS3 
Αναφορά 

στον 
τουρισμό 

1. Πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφή και γαστρονομία 

1.1 Παραγωγή και νέα προϊόντα στην αγροδιατροφή  

1.2 Ανάδειξη της επτανησιακής γαστρονομίας  

2. Θαλάσσια οικονομία: Αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και θαλάσσιος τουρισμός 

2.1 Αλιεία και υδατοκαλιέργειες: Στρατηγική για την ανάπτυξη του 
τομέα 

 

2.2 Θαλάσσιος Τουρισμός  

3. Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργική Οικονομία 

3.1 Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος  

3.2 Συσχέτιση τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας  

 
3. Πλέγμα προτεινόμενων δράσεων ή προτάσεων για τον τομέα του τουρισμού 
 
Στα πλαίσια των παραπάνω στρατηγικών προτεραιοτήτων ακολουθεί ένα πλέγμα 
προτεινόμενων δράσεων με αναφορά στην τουριστική δραστηριότητα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Πιο συγκεκριμένα ανά στρατηγική προτεραιότητα 
αναφέρονται τα εξής: 
 
1. Πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφή και γαστρονομία 

1.1 Παραγωγή και νέα προϊόντα στην αγροδιατροφή 

Προτεινόμενες Δράσεις Θεματικής «Ποιότητα, πιστοποίηση και εξωστρέφεια» 

α. Ανάπτυξη συμφώνων συνεργασίας ανάμεσα στα ξενοδοχεία, τους παραγωγούς και την 
Περιφέρεια για τη χρήση των τοπικών προϊόντων στα μενού τους 

β. Ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας ανάμεσα στις εταιρείες διαχείρισης των κρουαζιερόπλοιων και 
τοπικούς συνδέσμους ή επιχειρήσεις για χρήση των επτανησιακών προϊόντων στα μενού τους 

1.2 Ανάδειξη της επτανησιακής γαστρονομίας 

Προτεινόμενες Δράσεις 

α. Δημιουργία Κεντρικού Φορέα για την Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού στα Επτάνησα 
(αναλαμβάνει π.χ. ανάδειξη τοπικών γαστρονομικών προϊόντων, προώθηση μεταποίησης προϊόντων, 
ένταξη στο τουριστικό προϊόν, υποστήριξη επιχειρηματιών) 

β. Δημιουργία Τοπικού Σήματος Ποιότητας (προέλευση και ποιότητα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών εστίασης) 

γ. Καταγραφή και Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουριστικού Χαρτοφυλακίου των Επτανήσων 
(εντοπισμός προϊόντων, φορέων και επιχειρήσεων, αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 
ενεργειών κατάρτισης και δημιουργίας ειδικών χώρων (π.χ. Οινολογικό Μουσείο, Κέντρο 
Επτανησιακής Γαστρονομίας) και δημιουργία γαστρονομικών διαδρομών) 

δ. Προβολή και Επικοινωνία (π.χ. έντυπα, φωτογραφικό αρχείο, δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία 
οδηγών κλπ) 

ε. Έρευνα και Ανάπτυξη - μέσω ερευνητικών φορέων (π.χ. καταγραφή τοπικών προϊόντων και 
μεθόδων παραγωγής, ανάλυση και βελτίωση γαστρονομικού τουρισμού, επιχειρηματική δικτύωση 
κλπ) 

στ. Κατάρτιση (π.χ. επιχειρηματική εκπαίδευση, εκπαίδευση παραγωγικών αλλά και τουριστικών 
δεξιοτήτων, ψηφιακό μάρκετινγκ, μεταφορά καλών πρακτικών, τοπική κουζίνα κλπ) 

ζ. Τοπικές Διασυνεργασίες και Δικτύωση (Clusters) - τόσο σε επίπεδο προορισμού (Περ.Ενότητας ή 
τουριστικής διαδρομής) όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο 

 
2. Θαλάσσια οικονομία: Αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και θαλάσσιος τουρισμός 

2.2 Θαλάσσιος Τουρισμός 
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Προτεινόμενες Δράσεις 

α. Υποστήριξη τουρισμού κρουαζιέρας (παροχή τεχνικών κλπ διευκολύνσεων στους λιμένες, 
σύμφωνα συνεργασίας για χρήση τοπικών προϊόντων, διαμόρφωση πακέτων εναλλακτικών 
εκδρομών και προώθησή τους μέσω "έξυπνων" συσκευών) 

β. Προώθηση μορφών θαλάσσιου τουρισμού, όπως ο ιστιοπλοϊκός (ενίσχυση υποδομών, αγώνες και 
θεματικές διαδρομές (Ιστιοπλοϊκός αγώνας με θέμα τον Οδυσσέα), «έξυπνα συστήματα» για 
αυτονομία booking στις Μαρίνες, διατήρηση παραδοσιακής βιοτεχνικής/ναυπηγικής 
δραστηριότητας), ο καταδυτικός (καταδυτικά πάρκα, ναυάγια κλπ), αλιευτικός (ευαισθητοποίηση, 
εξοικείωση τουριστών με θαλάσσιο περιβάλλον) 

γ. Αναβάθμιση υπαρχουσών μαρινών, χωροθέτηση νέων - Χωροθέτηση περιοχών καταδυτικού 
τουρισμού 

δ. Δικτύωση ( δημιουργία τοπικών clusters κρουαζιέρας, δικτύωση με άλλους προορισμούς 
κρουαζιέρας και ιστιοπλοΐας) και διαδικτυακή προβολή μαρινών και λιμενίσκων (κοινές πλατφόρμες 
πληροφόρησης, προβολή και διασύνδεση ιστιοπλοϊκών γεγονότων) 

ε. Προβολή (ψηφιακή) και διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς αλιείας και υποθαλάσσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαία ναυάγια, κα ευρήματα, εικονική αναπαράσταση), (ψηφιακή) 
χαρτογράφηση θαλάσσιων & παράκτιων οικοτόπων. Συνεργασία σε έρευνες με το ΕΛΚΕΘΕ 

στ. Ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος 
Εδώ συμπεριλαμβάνονται επιμέρους δράσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

- Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) – 
Ορίζουν τα πλαίσια άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με έμφαση 
στη διαφύλαξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος 

- Εγκατάσταση συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες (προμήθεια 
“έξυπνων” κάδων, δημιουργία πλωτού φράγματος συλλογής απορριμμάτων από τη 
θάλασσα και από τον πυθμένα από αυτοδύτες 

- Έρευνα και εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης 
- Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξής καταδυτικού τουρισμού αρχικά σε τρία νησιά (απαιτείται 

πρωτογενής έρευνα, συλλογή ωκεανογραφικών δεδομένων, υποθαλάσσια χαρτογράφηση, 
κλπ) 

- Ανάπτυξη και λειτουργία διαχειριστικού συστήματος για την κατανόηση και την πρόβλεψη 
της δυναμικής του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

- Προμήθεια μετρητικών σταθμών για καταγραφή θαλάσσιων περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 
3. Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργική Οικονομία 

3.1 Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος 

Προτεινόμενες Δράσεις 

α. Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας – Ανάπτυξη συνεργασίας τουριστικού κλάδου με άλλους κλάδους 
μέσω: 
- της χρηματοδότησης καινοτόμων νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στις 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
- δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 
-  Ενθάρρυνση συνεργασιών ανάμεσα σε ξενοδόχους και παραγωγούς αγροτικών ή μεταποιημένων 
προϊόντων 
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β. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος – Στα πλαίσια της διαφοροποίησης από το μαζικό 
τουρισμό προβλέπεται μια σειρά ενεργειών όπως: 
- Μελέτη προσφερόμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και τρόποι ένταξης στο τουριστικό προϊόν 
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων στον τουρισμό για τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
- Μελέτη του τοπικού μοντέλου των μικρών οικογενειακών ξενοδοχείων και των απαιτήσεων 
εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους 
- Μεταφορά εμπειρίας και καλών πρακτικών 
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για την είσοδο τους σε συγκεκριμένες 
αγορές εναλλακτικού τουρισμού 
- Χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων παροχής καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών 
- Ενέργειες διάδοσης του Ionian Cuisine και απονομή σήματος 
- Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών μικρής κλίμακας για την προώθηση εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (π.χ. χαράξεις διαδρομών, χωροθέτηση καταδυτικών πάρκων, κατασκευή μαρινών κλπ) 
- Ανακαίνιση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας 
- Δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου που θα υποστηρίζει τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού (π.χ. διαδικτυακή προβολή, πλατφόρμες καταγραφής εκδηλώσεων, εικονική 
αναπαράσταση γεγονότων, ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών 
κλπ.) 

γ. Αναβάθμιση καταλυμάτων με επιμέρους δράσεις: 
- τη δημιουργία τοπικού σήματος ποιότητας καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών 
- τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης των καταλυμάτων (σε συνδυασμό με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την κάλυψη επενδύσεων σε 
υποδομές και εξοπλισμό) 
- τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την απόκτηση σημάτων ποιότητας (ομοίως με 
προηγουμένως) 

δ. Ανάπτυξη του τουρισμού σε αρμονία με το περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη ενότητα δράσεων 
περιλαμβάνονται: 
- η χρήση πράσινων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους 
(συμπεριλαμβάνονται ενέργειες ευαισθητοποίησης, η εφαρμογή κουπονιού πράσινης καινοτομίας 
και η δημιουργία υποστηρικτικού χρηματοδοτικού εργαλείου 
- η δημιουργία Παρατηρητήριου οικονομικής δραστηριότητας και επιπτώσεων στο περιβάλλον 
- η χρήση των ΤΠΕ (π.χ. ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών, διασύνδεση με διεθνείς υπηρεσίες 
κρατήσεων, εφαρμογές δημιουργίας τουριστικών πακέτων και εφαρμογές διαχείρισης επισκεπτών). 

3.2 Συσχέτιση τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας 

Προτεινόμενες Δράσεις 

α. Συσχέτιση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος με την αξιοποίηση της δημιουργικής 
βιομηχανίας (π.χ. χειροτεχνία, Παρασκευή γλυκών, διοργάνωση θεαμάτων κλπ) 

β. Δημιουργία δικτύου «Εκκολαπτηρίων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων» 
(Πολιτισμός/Τέχνες και Ψηφιακή Τεχνολογία, παραγωγή ψηφιακών και χειροποίητων ενθυμημάτων, 
πιστών αντιγράφων κλπ) 

γ. Προώθηση έρευνας και ψηφιακών εφαρμογών σε «δημιουργικούς» τομείς (εικονικής 
αναπαράστασης γεγονότων «ανοικτού χώρου», εξειδικευμένες εφαρμογές ήχου και εικόνας, 
«έξυπνα» συστήματα μετάφρασης και ξενάγησης, τεχνικές αξιοποίησης αρχειακού υλικού κλπ) 

δ. Πλατφόρμα καταγραφής κάθε είδους εκδήλωσης από οργανωτές, πολιτιστικούς φορείς ή 
επιχειρηματίες με ετήσιο προγραμματισμό και κεντρική συντήρηση 

ε. Εικονική αναπαράσταση γεγονότων 

στ. Διασύνδεση και ανάδειξη των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας 

ζ. Αύξηση προσβασιμότητας και βιωσιμότητας των ψηφιακών συλλογών 

η. Εφαρμογές έξυπνων πόλεων και έξυπνων νησιών (π.χ. εφαρμογές ενημέρωσης και διευκόλυνσης 
των τουριστών και των κατοίκων μέσω κινητής τηλεφωνίας και tablets) 
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θ. Μηχανισμός ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στον τουρισμό-πολιτισμό     
- Δημιουργία ενιαίου Ευρετηρίου Υπηρεσιών 
- Σύγχρονων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την καταχώρηση, διαχείριση και αξιολόγηση των 
δεδομένων του τουρισμού. 

ι. Αναζωογόνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
- Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας - Δημιουργία εκκολαπτηρίου σε συνεργασία με το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
- Μάθηση παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών και κατάρτιση διδασκόντων 
- Συνεργασία Ιονίων – Κέρκυρας με Μ. Βρετανία με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
συνεργασιών των βρετανών κατοίκων του νησιού 
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ΠΗΓΕΣ  

 

– ΕΔΑ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 2014 

– ΕΔΑ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων 2014-2020, 2014 (εγκεκριμένο) 

– ΥΠΕΚΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού 

πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων-Φαση α' - Σταδιο Α2, 2013 

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», 2014 (εγκεκριμένο)  

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020», 2014 (εγκεκριμένο) 

– ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-

2020», 2014  (εγκεκριμένο) 

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», (Interreg V-A) EL-AL - Greece-Albania, 2014 

(ενδιάμεση υποβολή)  

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», (Interreg V-A) EL-IT - Greece-Italia, 2014 (ενδιάμεση 

υποβολή) . 

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», TNCP Balkan – Mediterranean 2014 – 2020, 2014 

(ενδιάμεση υποβολή) 

– ΕΥΔ ΕΠ «ΚΠ Interreg», TNCP ADRIATIC IONIAN 2014 – 2020, 2014 (ενδιάμεση 

υποβολή) 

– ΣΕΤΕ, Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός - Οδικός Χάρτης Υλοποίησης, 

2014 (διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

http://sete.gr/fileadmin/SETE_Conferences/2013/presentations/Tourism%20

Strategy%20Plan_SETE%20Conference_Updated.pdf) 

– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020,  (μη εγκεκριμένο σχέδιο – 

διαθέσιμο μέσω  www.espa.gr)  
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Η αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής της έκθεσης βαραίνει τους συγγραφείς της 
και δεν αντιπροσωπεύει δεσμευτικά τις απόψεις του ΙΝΣΕΤΕ.  

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΤΕ 

Οδικός Χάρτης 
Εξειδίκευσης 
Δράσεων Τομέα 
Τουρισμού 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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