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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Κως» βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανήκει στην Π. Νοτίου Αιγαίου και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Δωδεκανήσων με ακτογραμμή μήκους 112 χλμ. και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, μετά τη Ρόδο και την 
Κάρπαθο.

Προορισμός «Κως»

• Η Κως βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανήκει 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Δωδεκανήσων.

• Διαθέτει ακτογραμμή μήκους 112 
χλμ. και αποτελεί το τρίτο 
μεγαλύτερο νησί των 
Δωδεκανήσων σε έκταση μετά τη 
Ρόδο και την Κάρπαθο.

• Η ΠΕ Κω, με έδρα την Κω,  
περιλαμβάνει τα νησιά της Κω και 
της Νισύρου και έχει έκταση 337,3 
τ.χλμ.

• Αποτελεί έναν από τους πιο 
εδραιωμένους και δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς της 
Ελλάδας με βασικές προκλήσεις τα 
θέματα υποδομών, την εστίαση 
στο μονοδιάστατο all-inclusive
τουριστικό προϊόν του Sun & 
Beach και σημαντικές δυνατότητες 
για ανάπτυξη θεματικού 
τουρισμού για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και 
αναβάθμιση των παρεχόμενων 
εμπειριών για την αύξηση της 
τουριστικής δαπάνης.
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Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

Sun & 
Beach

MICE

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

City 
Break

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

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για ναυσιπλοΐα αναψυχής, της εκτεταμένης 
ακτογραμμής, της εγγύτητας με γειτονικά νησιά (π.χ. Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Αστυπάλαια) που επιτρέπει την δημιουργία συστάδων νησιών και την 
επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών (island hopping), της σύγχρονης μαρίνας (βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία) με 250 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και τα 2 
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 λιμάνια (Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου) με τουριστική ή αλιευτική χρήση που παρέχουν παράλληλα 
προστασία σε σκάφη αναψυχής (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους και πιο εμβληματικούς Sun & Beach προορισμούς 
της χώρας με ελκυστικό, ήπιο και ηλιόλουστο κλίμα, εκτενή ακτογραμμή ~112 χλμ., πλήθος προσβάσιμων και καθαρών παραλιών (10 με Γαλάζια Σημαία), παραθαλάσσια 
resorts, ποικιλία επιλογών διαμονής και υψηλή δυναμικότητα καταλυμάτων με συγκέντρωση στις υψηλές κατηγορίες, ωστόσο, ο προορισμός εμφανίζει τουριστικό 
μοντέλο με υψηλή εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα, καθώς και ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές που επηρεάζουν αρνητικά την 
εικόνα του προορισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, καθώς αποτελεί ασφαλή προορισμό με υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής συνδεσιμότητας, συνεδριακές υποδομές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλούσιους και ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση MICE 
τουρισμού, που λόγω της θεματικής του Ιπποκράτη μπορεί να αποτελέσει σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, με βασικά ζητήματα την 
μειωμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα κατά την μη τουριστική περίοδο και την εποχική λειτουργία επιχειρήσεων σίτισης / αναψυχής (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, δεδομένου του πλούσιο πολιτιστικού και θρησκευτικού 
αποθέματος (Ασκληπιείο της Κω, ερείπια της αρχαίας πόλης, κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών, οθωμανικά μνημεία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, ηφαιστειακό συγκρότημα 
της Νισύρου) και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της προσωπικότητα του Ιπποκράτη, του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης – πρόταση του 
Υπουργείου Τουρισμού για την καλύτερη τουριστική αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Προορισμός που εμφανίζει πτωτική πορεία στην κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών κρουαζιέρας λόγω των ελλιπών λιμενικών υποδομών και των σημαντικών ζημιών 
στο λιμάνι της Κω λόγω του σεισμού το 2017 – προγραμματισμένη ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης τον Αύγουστο του 2021 (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Κως». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ύπαρξη παραγόμενων τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί, κρασί και ούζο κ.α.), τοπικών κοινοτήτων και τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να 
συνδεθούν κατάλληλα με τις τουριστικές επιχειρήσεις του προορισμού για τη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον 
εμπλουτισμό των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Φυσικό περιβάλλον με τοπία σπάνιας ομορφιάς και χώρους πράσινου (π.χ. Όρος Δίκαιος, Υδροβιότοπος Ψαλιδίου, Περιοχή Αλυκής, Πευκόδασος Πλάκας κ.α.) και 
πεζοπορικές διαδρομές ιδανικές για να φέρουν τους επισκέπτες σε επαφή με τη φύση (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Ευνοϊκές συνθήκες για ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, 
ιστιοπλοΐα κ.α.), που σε συνδυασμό με τις αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να εμπλουτίσουν το προϊόν του Sun & Beach και να συμβάλλουν στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Πλούσια γαστρονομική παράδοση με πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, επισκέψιμα οινοποιεία και αμπελώνες που παράγουν τους Οίνους 
ΠΓΕ Κω – ελλιπής, ωστόσο, αξιοποίηση των USPs «Ιπποκράτης & Ιπποκρατική Διατροφή» τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσα από θεματικές διαδρομές 
που συνδέουν τη γαστρονομία με τον τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού μέσω της σύνδεσης της με τον τουρισμό ευεξίας 

• 2 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (1 σε Κω, 1 σε Νίσυρο), αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού,  που ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα και υπηρεσίες 
spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης



6

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

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 4,1

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
• Πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές διεθνούς συνδεσιμότητας, υπό τη διαχείριση της Fraport Greece (με 1,2 εκατ. αφίξεις το 2019)

− Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» σε κοντινή απόσταση από την Αντιμάχεια και σε απόσταση 27 χλμ. από την πόλη της Κω με τακτικά εσωτερικά δρομολόγια (κυρίως 
με Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters που προσγειώνονται στον αερολιμένα, μεταφέροντας τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, 
Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Ουκρανία κ.α.)

• Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα: Λιμένας της Κω, λιμένας εθνικής σημασίας τμήμα του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με 
το λιμάνι του Πειραιά (διάρκεια ταξιδιού άνω των 11,5 ώρες), τη Ρόδο, τη Σύμη, την Πάτμο, την Λέρο και την Κάλυμνο, το Μπόντρουμ της γειτονικής Τουρκίας, τα
νησιά των Κυκλάδων, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη, με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο 
πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο)

− Καθημερινές συνδέσεις με Κάλυμνο, Πάτμο, Ρόδο και  Νίσυρο και πιο αραιή σύνδεση (κάποιες ημέρες της εβδομάδας) με Κάρπαθο, Λέρο, Σύρο,  Σαντορίνη, 
Αστυπάλαια, Αμοργό, Καστελόριζο, Λειψούς, Σύμη, Τήλο και Χάλκη

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 2,6

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): νησιωτικός προορισμός από τους πιο δημοφιλείς και εδραιωμένους στην Ελλάδα με εκτενή ακτογραμμή, προσβάσιμες και καθαρές παραλίες 
(10 με βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία), πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, παραθαλάσσια resorts και ποικιλία επιλογών 
διαμονής - προορισμός που ενδείκνυται για οικογένειες με all-inclusive καταλύματα και ποικίλες δραστηριότητες, με ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών 
καταλυμάτων με υψηλή συγκέντρωση στις ανώτερες κατηγορίες – ωστόσο, το τουριστικό μοντέλο εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από tour operators, έντονη 
εποχικότητα και ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του προορισμού

• Ναυτικός Τουρισμός (yachting 0,3 / 0,5): ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά που επιτρέπει την επίσκεψη πολλών 
νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (island hopping) - 1 μαρίνα με 250 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και ανεπτυγμένες υποδομές, 2 χωροθετημένα 
τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 λιμάνια (Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου) με τουριστική ή αλιευτική χρήση που παρέχουν παράλληλα προστασία 
σε σκάφη αναψυχής

• Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα 0,125 / 0,5): πτωτική πορεία της κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών κρουαζιέρας στη Κω (2014-2019), λόγω των ελλιπών 
λιμενικών υποδομών και των ζημιών ως αποτέλεσμα του σεισμού τον Ιούλιο του 2017 – προγραμματισμένη αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης τον 
Αύγουστο του 2021

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και θρησκευτικό απόθεμα με έντονες επιρροές από όλες τις ιστορικές περιόδους, σε 
συνδυασμό με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού και την θεματική ενότητα του «Ιπποκράτη», η οποία, ωστόσο, δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε 
να αποτελέσει διεθνές brand name για τον προορισμό (πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με έργα / δράσεις για την πλήρη τουριστική αξιοποίηση της 
Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού)

• MICE (0,6 / 1,0): ασφαλής προορισμός με δυνατότητα προσέλκυσης MICE τουρισμού, με ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους, υποδομές διεθνούς αεροπορικής
συνδεσιμότητας και σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ως γενέτειρα του Ιπποκράτη, με συνεδριακές υποδομές σε ξενοδοχειακές 
μονάδες, ωστόσο για την εδραίωση του τουριστικού προϊόντος στους shoulder μήνες είναι απαραίτητη η κοινή αντίληψη και συνεργασία της τοπικής κοινωνίας ώστε 
να λειτουργούν οι υποστηρικτικές υποδομές π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ. καθώς και η βελτίωση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων πέραν της τουριστικής 
περιόδου
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κως» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,0

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): φυσικό περιβάλλον με τοπία σπάνιας ομορφιάς και χώρους πράσινου, ιδανικά για να φέρουν τους επισκέπτες σε επαφή με τη φύση και 
υποδομές για πεζοπορικές διαδρομές (π.χ. Όρος Δίκαιος, Υδροβιότοπος Ψαλιδίου, Περιοχή Αλυκής, Πευκόδασος Πλάκας κ.α.)

• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): τοπικές κοινότητες, πλήθος παραγόμενων τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί, κρασί, ούζο κ.α.), τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες με 
κατάλληλη διασύνδεση με τον τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον 
εμπλουτισμό των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): προορισμός με ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και υποδομές, όπως ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές 
πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης, θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, canoe-kayak, sea-kayaking, ιστιοπλοΐα κ.α.), καθώς και αθλητικές 
διοργανώσεις με εθνικό και εγχώριο ενδιαφέρον που μπορούν να συντελέσουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσια γαστρονομική παράδοση με πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, με επισκέψιμα οινοποιεία και 
αμπελώνες που παράγουν τους Οίνους ΠΓΕ Κω, αλλά με ελλιπή αξιοποίηση των USPs «Ιπποκράτης & Ιπποκρατική Διατροφή» μέσα από θεματικές διαδρομές που 
συνδέουν τη γαστρονομία με τον τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 2 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (1 σε Κω, 1 σε Νίσυρο), αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού, που ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί
κατάλληλα και υπηρεσίες spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν στον προορισμό 

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Μνημεία UNESCO

20% 3,2

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 4,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Μνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους εδραιωμένους προορισμούς με υψηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Το European Best Destinations, ο ταξιδιωτικό ιστότοπος που αναπτύχθηκε για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού στην Ευρώπη, που σε συνεργασία 
με τα συμμετέχοντα τουριστικά γραφεία και το δίκτυο EDEN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας) προωθεί ευρωπαϊκούς  προορισμούς, 
κατατάσσει την Κω μεταξύ των 15 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη για εμβολιασμένους τουρίστες (2021).

− Σύμφωνα με έρευνα της Skyscanner (2019), για τον μήνα Ιούνιο (που τον κατατάσσει στον καλύτερο μήνα για καλοκαιρινές διακοπές), η Κως βρίσκεται στους  5 
κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη (με τη θερμοκρασία, που αγγίζει τους 23οC, να επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέγει ανάμεσα σε στιγμές χαλάρωσης, 
δραστηριότητες και εξορμήσεις καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας).

• ~322 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό «Κως»
• Απουσία Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO στον προορισμό «Κως»

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

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 4,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~34,8 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~52,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,3 / 5,0
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Κως»  θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε
Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, 
Γαλλία), Σκανδιναβικές Χώρες (Φιλανδία, 
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία), Ισραήλ, Ρωσία

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε 
Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία, 
Γαλλία), Σκανδιναβικές Χώρες (Φιλανδία, 
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία), Ισραήλ, Ρωσία

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, 
Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, 
Πολωνία1 

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

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Κως»  θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Ιταλία, 
Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία), Σκανδιναβικές 
Χώρες (Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία), Ισραήλ, 
Ρωσία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, 
Πολωνία

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κως».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1
Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής και εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του διακριτού προορισμού / brand «Κως» ως διακριτό μέρος του 
προορισμού ομπρέλα «Δωδεκάνησα» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 

2
Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Κω μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας 
ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών

3 Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού 

4 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

5
Στήριξη της φέρουσας ικανότητας του προορισμού με την επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των 
δασικών χαρτών, την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και τον περιορισμό υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

6 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας

7 Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τις παραλίες του προορισμού

8 Δράσεις προστασίας φυσικής κληρονομιάς 

9 Δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης σε σχέση με το yachting

10 Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων σκαφών και του Ναυτικού Τουρισμού

11
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων έξυπνων προορισμών για βελτίωση υποδομών του οδικού δικτύου καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων, περιβάλλοντος, ενέργειας, πιστοποίηση έξυπνων προορισμών, εφαρμογές 
για κινητά / tablets και προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi

12 Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

13 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού

14 Έργα ενίσχυσης βασικών υποδομών υδροδότησης

15 Δράσεις για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, την υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών

16 Μελέτη και προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Κω

17 Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και υποστήριξη των αθλητικών οργανισμών που διαχειρίζονται τις υποδομές ή των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα events αθλητικού τουρισμού για την απόκτηση αυτών

18 Δράσεις βιωσιμότητας και αειφορίας προορισμού

19 Υλοποίηση του έργου «Aegean Project» με εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησίδες που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού-Αστυπάλαιας- Καλύμνου και Κω

20
Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Κως» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, 
δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

21 Δράσεις προώθησης βιώσιμων μεταφορών

22 Χρήση ψηφιακών μέσων για την προβολή και προώθηση της Κω ως συνεδριακού / MICE τουρισμού και την βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κως».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

23
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

24 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα 

25 Αναβάθμιση οδικού δικτύου

26 Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Κω

27 Δράσεις αναβάθμισης δραστηριοτήτων ποδηλασίας 

28 Δράσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς

29 Δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη φυσική κληρονομιά 

30 Στοχευμένη προβολή της Κω ως προορισμού Sun & Beach μέσω εξειδικευμένων δράσεων

31
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης 
για τον προορισμό

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

33
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

34 Προώθηση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στο νοσοκομείο της Κω

35 Προώθηση και προβολή του φυσικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού

36 Δράσεις συντονισμένης προβολής για την ενίσχυση του MICE τουρισμού

37 Ανάπτυξη Film Office των Δωδεκανήσων για την προώθηση της Κω ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

38 Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων της Κω αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στη Κω και τα Δωδεκάνησα καθώς και πτήσεων charter

39 Δράσεις ανάδειξης προϊόντος Sun & Beach

40
Καθιέρωση και προώθηση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε 
συνδυασμό με την τοπική κουζίνα

41
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού yachting σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

42
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κως».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

43
Αναβάθμιση των δομών υγείας και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού νοσοκομείων και μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα 
νησιά του προορισμού «Κως» με προσωπικό και μέσα μεταφοράς

44 Δράσεις ενίσχυσης δημόσιας συγκοινωνίας 

45 Δράσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 

46
Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεση
ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

47 Δράσεις για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, Οικοτουρισμού, Αθλητικού Τουρισμού και Τουρισμού Περιπέτειας

48
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση του yachting (προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και μαρίνων και την απομακρυσμένη διαχείριση υποδομών 
ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω φορητών συσκευών, ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων κ.α.)

49 Βελτίωση και αποκατάσταση βασικών πολιτιστικών υποδομών

50
Δράσεις λειτουργικής αναβάθμισης βασικών και συμπληρωματικών υποδομών Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού (σήμανση, αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, διερεύνηση 
ωραρίου λειτουργίας περιόδου αιχμής, ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων,

51 Προώθηση θρησκευτικού αποθέματος

52 Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος MICE

53 Αξιοποίηση του δικτύου Aegean Cuisine και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας

54 Δράσεις προώθηση του προορισμού

55 Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Κω, όπου παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

56 Βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής

57 Οργάνωση και βελτίωση της διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής 

58 Διασύνδεση του yachting με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα του προορισμού

59 Δράσεις στοχευμένης προβολής του yachting

60 Δράσεις προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος 

61
Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας 
και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου, επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και εξέταση δυνατότητας προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών 
συσκευών για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

62 Προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού 

63 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (4)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κως».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

64 Χρήση τεχνολογιών ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ως προς τα σημεία ενδιαφέροντος Sun & Beach

65 Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού / θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών Sun & Beach

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

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

• Το σύνολο των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων σημειώνει υψηλή βαθμολογία 
και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα του 
τουρισμού. 

• Οι δράσεις 2 και 6 αφορούν σε έργα προσβασιμότητας και συγκεκριμένα στην 
πραγματοποίηση χωρικών αναπλάσεων του αστικού κέντρου του νησιού, επέκταση 
πεζοδρόμων, ανάπλαση προσόψεων κ.α. και σε έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών 
αντίστοιχα. Τα τελευταία περιλαμβάνουν την επισκευή/ ανακατασκευή λιμενικών 
υποδομών από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2017 και η αύξηση των 
δυνατοτήτων των λιμένων για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.

• Οι δράσεις 1 και 5 που σημειώνουν αφορούν στην ανάπτυξη του Περιφερειακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την ενίσχυση της ξεχωριστής τουριστικής 
ταυτότητας του προορισμού στο σύνολο των Δωδεκανήσων και σε ενέργειες στήριξης της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του νησιού για την 
αντιμετώπιση φαινομένων συνωστισμού / υπερτουρισμού.

• Υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια του διαγράμματος εμφανίζουν και οι δράσεις προώθησης 
των κοινών κανονιστικών προτύπων (δράση 4), οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης 
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού (δράση 3) και οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε 
σχέση με τις παραλίες του προορισμού (δράση 7 η οποία περιλαμβάνει καταγραφή της 
φέρουσας ικανότητας των παραλιών του προορισμού).

• Ανάλογη σημασία αλλά και βαθμολογία στην Ποιότητα ζωής έχουν και οι δράσεις 
βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως εργασίες ανάδειξης και 
διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, δράση 12) και οι δράσεις προστασίας 
της φυσικής κληρονομιάς (όπως η προστασία περιοχών υψηλού οικολογικού 
ενδιαφέροντος, π.χ. η περιοχή της Αλυκής, δράση 8).

• Σημαντικές ως προς το Προϊόν αναδεικνύονται δράσεις προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (δράση 26), οι δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη φυσική κληρονομιά 
(δράση 27) και η δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης με κοινό storytelling και branding 
για την στρατηγική προώθηση του προορισμού (δράση 30).
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Προώθηση/προβολή της αναβαθμισμένης  εικόνας του αεροδρομίου της Κω και ενίσχυση συνδεσιμότητας με το εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες οργάνωσης ταξιδιών και πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού για την ανάπτυξη και προώθηση πακέτων για τους μήνες της άνοιξης , του 
φθινοπώρου και εκτός της τουριστικής περιόδου σε βασικές αγορές

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα, το οποίο περιλαμβάνει και την Κω και οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων(μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια), μετά από αξιολόγηση των 
υφιστάμενων υποδομών και των προτεινόμενων θέσεων, προκειμένου να προχωρήσει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια είτε με ΣΔΙΤ στην υλοποίηση του έργου

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Ολοκλήρωση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τη διαδικασία αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Κω και την αξιοποίηση των υδροπλάνων συμπληρωματικά με 
την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κω, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και να ενισχύσουν την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων του προορισμού τα οποία μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν συνδέονται απαραίτητα με 
την θερινή τουριστική περίοδο, και συγκεκριμένα των οινολογικών και γαστρονομικών επιλογών, των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της ύπαρξης συνεδριακών υποδομών κατάλληλων για τουρισμό MICE

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.1.
Ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach όλο το χρόνο, καθώς η Κως έχει εξαιρετικό κλίμα, με ζεστό και ανέφελο καλοκαίρι μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για υπαίθριες τουριστικές 
δραστηριότητες. Η υψηλή εποχικότητα του νησιού θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την προώθηση του τουρισμού τρίτης ηλικίας, καθώς το νησί διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.
Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον γαστρονομικό τουρισμό μέσα από αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες οινογαστρονομίας. Ενδεικτικά  αναφέρουμε ότι τα 
Οινοποιεία του νησιού διοργανώνουν επισκέψεις οινογνωσίας και κάποια από αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν και στον τρύγο 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.
Εμπλουτισμός του προϊόντος του ναυτικού τουρισμού με τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας, καθώς η Κως προσφέρεται για ορεινές ή παραθαλάσσιες πεζοπορικές διαδρομές σε τοπία 
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, κάποια από τα οποία προστατεύονται από τις συνθήκες Ramsar και Natura, όπως το Τιγκάκι και το Μαρμάρι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοπορική διαδρομή Ασφενδίου-
Μεγάλου Βουνού και το Πευκόδασος της Πλάκας, το οποίο βρίσκεται σε ένα φαράγγι κοντά στην Αντιμάχεια και αποτελεί καταφύγιο για παγώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.

Προώθηση και εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού στην Κω με τον γαστρονομικό τουρισμό, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικές οινογαστρονομικές εμπειρίες. Η Κως έχει μεσογειακή γαστρονομική 
παράδοση με παραδοσιακά εδέσματα που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές και βασίζονται στα τοπικά προϊόντα, όπως το τοματάκι, το τυρί της πόσσας, το μέλι Αντιμάχειας κ.α. Εξαιρετικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο αμπελώνας του νησιού που παράγει κρασί ΠΓΕ Κω και τα Οινοποιεία που λειτουργούν προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες οινογευσίας 
με τοπικά προϊόντα

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

5.2.2.
Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο (δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, 
αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Κω

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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