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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» ανήκει στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και αποτελεί προορισμό «ομπρέλα», που 
περιλαμβάνει της ΠΕ Λέσβου, Λήμνου και Χίου.

Προορισμός «Λέσβος, Λήμνος & Χίος»
• O προορισμός «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» ανήκει στην 

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και περιλαμβάνει τις ΠΕ 
Λέσβου, Λήμνου και Χίου.

• Η ΠΕ Λέσβου με πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη βρίσκεται στο 
Βορειοανατολικό Αιγαίο κοντά στα μικρασιατικά παράλια. 
Αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Περιφέρειας και του 
Ανατολικού Αιγαίου με έκταση ~1.634 τ.χλμ., τρίτο σε 
μέγεθος μετά την Κρήτη και την Εύβοια με ανάγλυφο 
κυρίως ορεινό / ημιορεινό.

• Η ΠΕ Λήμνου με πρωτεύουσα την Μύρινα αποτελείται από 
το νησί της Λήμνου και το μικρότερο νησί του Αγίου 
Ευστρατίου. Η Λήμνος έχει έκταση 438 τ.χλμ. αποτελώντας 
το ένατο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Ελλάδος, 
βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό Πέλαγος, 
ανάμεσα στο Άγιον Όρος, στη Σαμοθράκη, στην Ίμβρο και 
στη Λέσβο και διαθέτει ηφαιστειογενές έδαφος με 
εκτεταμένες πεδιάδες. Ο Άγιος Ευστράτιος έχει έκταση 
49,6 τ.χλμ. και βρίσκεται μεταξύ Λήμνου και Σκύρου.

• Η ΠΕ Χίου αποτελείται από τα νησιά Χίος, Ψαρά, Αντίψαρα 
και Οινούσσες (αποτελούν σύμπλεγμα νησιών). Η Χίος με 
έκταση 904 τ.χλμ. είναι νησί του Ανατολικού Αιγαίου σε 
απόσταση 3,5 ν.μ. από τις ακτές της Μικράς Ασίας και 
αποτελεί το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της 
Ελλάδος. Το έδαφος του νησιού κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του είναι ορεινό. Τα Ψαρά, τα Αντίψαρα και οι 
Οινούσσες έχουν έκταση 40 τ.χλμ., 4 τ.χλμ. και 14,4 τ.χλμ., 
αντίστοιχα.

• Αποτελεί σχετικά μη τουριστικά ανεπτυγμένο προορισμό 
με ζητήματα / θέματα προσβασιμότητας και 
συνδεσιμότητας, αλλά σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
με εστίαση στο Sun & Beach, το yachting, τον Πολιτιστικό 
& Θρησκευτικό Τουρισμό και τα εναλλακτικά θεματικά 
προϊόντα μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και του 
εμπλουτισμού του παρεχόμενου προϊόντος, της 
αποτελεσματικότερης προβολής και προώθησής του και 
της βελτίωσης της συνδεσιμότητας και της 
προσβασιμότητάς του.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος του Βόρειου 
Αιγαίου με συστάδες νησιών που ευνοούν το island hopping, σε κοντινή απόσταση από Τουρκία, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και γεωμορφολογία που ευνοεί τη 
ναυσιπλοΐα αναψυχής, διαθέτει 2 μαρίνες σε Μυτιλήνη και Χίο και 4 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια - ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης του δικτύου λιμενικών 
υποδομών για σκάφη αναψυχής (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα με ξεχωριστή ταυτότητα, ήπιο 
κλίμα, ηλιοφάνεια και εκτεταμένη ακτογραμμή με πολυάριθμες παραλίες (32 με Γαλάζια Σημαία), ενώ παράλληλα διαθέτει αεροδρόμια με σχετικά περιορισμένη διεθνή 
συνδεσιμότητα σε Λέσβο, Λήμνο και Χίο - ωστόσο, είναι τουριστικά αναπτυσσόμενος προορισμός με σχετικά αδύναμη επιχειρηματική κουλτούρα στον τουρισμό, 
περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα, ελλείψεις σε βασικές υποδομές, ζητήματα προσβασιμότητας / 
συνδεσιμότητας ως παραμεθόρια περιοχή και αντιμετωπίζει το προσφυγικό ζήτημα που βλάπτει την εικόνα του προορισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω δύσκολης πρόσβασης και απουσίας σχετικών υποδομών

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, λόγω του σχετικά αναξιοποίητου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου των 
νησιών που περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κάστρα, παραδοσιακούς οικισμούς, εκκλησίες και μόνες (η Νέα Μονή της Χίου αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς UNESCO), της πλούσιας άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών (πανηγύρια, τοπικά έθιμα, καλλιέργεια μαστίχας, κ.α.), του μυθολογικού πλαισίου και 
των διαχρονικών πνευματικών προσωπικοτήτων του προορισμού (Ήφαιστος, Όμηρος, Οδυσσέας Ελύτης, Μίκης Θεοδωράκης, κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
προβολή και προώθηση και τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών και αφήγησης (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Δυνατότητα ανάδειξης του προορισμού σε σταθμό κρουαζιέρας, λόγω της γεωγραφικής θέσης του (εγγύτητα με την Τουρκία και εντός της ρότας των δρομολογίων 

κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου που περιλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και τα τουρκικά παράλια) και των σημείων ενδιαφέροντος  – απαιτείται αναβάθμιση 
λιμενικών υποδομών, αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και εστίαση στην προσέλκυση μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων και τουρισμού κρουαζιέρας με 
εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο, high-end στόχευση και υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη (βλέπετε επόμενες σελίδες)

City 
Break

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω της απουσίας σημαντικών αστικών κέντρων

Αξιολόγηση
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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 «Λέσβος, Λήμνος & Χίος». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

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

• Αμπελώνες, οινοποιεία και αποστακτήρια σε Λήμνο και Λέσβο, σημαντική αγροτική παραγωγή και πλήθος τοπικών πρώτων υλών με διεθνή αναγνωρισιμότητα, 
παραδοσιακοί οικισμοί και αγροτικές κοινότητες (π.χ. Μαστιχοχώρια στη Χίο), τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί και παραγωγικές μονάδες που μπορούν να 
διασυνδεθούν με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα, τον εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού και του Γαστρονομικού Τουρισμού καθώς και την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Σημαντικοί φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου ενταγμένο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεώπαρκων της UNESCO και 
διατηρητέο μνημείο της φύσης, τοπία φυσικού κάλλους, υδροβιότοποι, καταρράκτες, πυκνή βλάστηση, γεωλογικοί σχηματισμοί από ηφαιστιογενή λάβα, κ.α.) και 
υποδομές όπως π.χ. περιπατητικές διαδρομές που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος και σχετικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό / 
ενίσχυση του Sun & Beach και των άλλων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ορεινούς όγκους με θάλασσα, κατάλληλο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως θαλάσσια αθλήματα, καταδύσεις και 
ορεινή ποδηλασία που μπορούν να συντελέσουν στον εμπλουτισμό του Sun & Beach τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
(βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

• Παραδοσιακή γαστρονομία, παραδοσιακά προϊόντα και εδέσματα, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, αγροτική παραγωγή (μαστιχοκαλλιέργεια στη Χίο τμήμα της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO), αναδυόμενοι οινοτουριστικοί προορισμοί της Λήμνου και Λέσβου, η παράδοση του ούζου στο 
Πλωμάρι Λέσβου (εξαγωγή στο εξωτερικό, ΠΓΕ, μονάδες αποστάξεις και δύο σχετικά θεματικά μουσεία), γαστρονομικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου –
απαιτείται βελτιωμένη προβολή, προώθηση και αξιοποίηση του γαστρονομικού πλούτου του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

• 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού στον προορισμό και άλλες μη αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, που με κατάλληλη 
βελτίωση / αναβάθμιση / επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργίας νέων για την πλήρη αξιοποίηση τους μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
Τουρισμού Ευεξίας

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 2,0

• Αεροπορική: 2,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 

• Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» σε απόσταση 8 χλμ. (10’) από την Μυτιλήνη με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, 
καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα με πάνω από 2 πτήσεις, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο δραστηριοποιούνται διεθνείς προγραμματισμένες πτήσεις και charter από Μ. 
Βρετανία, Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (58,8 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019)

• Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» σε απόσταση 18 χλμ. από την πόλη της Μύρινας Λήμνου με σχετικά ελλιπείς υποδομές και λειτουργία κυρίως για εγχώριες αφίξεις 
(10,3 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019)

• Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» σε απόσταση 3 χλμ. από την πόλη της Χίου με σχετικά ελλιπείς υποδομές και λειτουργία κυρίως για εγχώριες αφίξεις  (0,9 χιλ. διεθνείς 
αφίξεις το 2019)

• Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με αρκετά δρομολόγια που συνδέουν τους νησιωτικούς προορισμού μεταξύ τους, με την ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. Αττική, Καβάλα) με τον αριθμό 
και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο):

− Λέσβος: λιμάνι της Μυτιλήνης, με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια του Βόρειου Αιγαίου, σύνδεση με τα νησιά του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου, του Πειραιά και της Βόρειας Ελλάδας και κατάπλευση τόσο κρουαζιερόπλοιων όσο και μικρότερων σκαφών, που διακινούν επιβάτες από την Χίο προς το Αϊβαλί της 
Τουρκίας

− Λήμνος: λιμάνι της Μύρινας που διαθέτει σύνδεση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον Πειραιά, την Καβάλα, το Λαύριο, την Μύκονο, την Πάτμο και την Σύρο

− Χίος: λιμάνι της Χίου με σύνδεση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον Πειραιά και τη Βόρεια Ελλάδα και τουριστικό λιμένα, όπου καταπλέουν τόσο 
κρουαζιερόπλοια όσο και μικρότερα σκάφη, που διακινούν επιβάτες από την Χίο προς το Τσεσμέ της Τουρκίας, αλλά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

• Σύμφωνα με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, στην Περιφέρεια έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στο 
εσωτερικό δίκτυο των οδικών αρτηριών, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο, παραμένουν όμως σημαντικές ανάγκες ανάπτυξης και βελτίωσης κυρίως του εθνικού και 
δευτερευόντως του επαρχιακού οδικού δικτύου, για την μείωση των χρονοαποστάσεων και την άμβλυνση της επικινδυνότητας των δρόμων.

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 1,6

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): νησιωτικό σύμπλεγμα με ξεχωριστή ταυτότητα, ήπιο κλίμα, ηλιοφάνεια, εκτεταμένη ακτογραμμή με πολυάριθμες παραλίες (32 με Γαλάζια Σημαία), 
αεροδρόμια με σχετικά περιορισμένη διεθνή συνδεσιμότητα σε Λέσβο, Λήμνο και Χίο, που, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως τουριστικά αναπτυσσόμενος με σχετικά αδύναμη 
επιχειρηματική κουλτούρα στον τουρισμό, περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, εξάρτηση από tour operators, εποχικότητα, ελλείψεις σε βασικές υποδομές, 
ζητήματα προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας ως παραμεθόρια περιοχή και το προσφυγικό ζήτημα που βλάπτει την εικόνα του προορισμού

• Ναυτικός Τουρισμός | Υachting (0,3 / 0,5): ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και γεωμορφολογία που ευνοεί τη ναυσιπλοΐα αναψυχής, με συστάδες νησιών για island hopping σε 
κοντινή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια, με 2 ανεπτυγμένες μαρίνες, ωστόσο υφίσταται ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές για τη δημιουργία δικτύου λιμενικών 
υποδομών που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού 

• Ναυτικός Τουρισμός | Kρουαζιέρα (0,125 / 0,5): δυνατότητα ανάδειξης του προορισμού σε σταθμό κρουαζιέρας, λόγω της γεωγραφικής θέσης του – απαιτείται αναβάθμιση 
λιμενικών υποδομών, αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και εστίαση στην προσέλκυση μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων και τουρισμού κρουαζιέρας με 
εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο, high-end στόχευση και υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): σχετικά αναξιοποίητο πολιτιστικό και θρησκευτικό κεφάλαιο των νησιών που περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία, κάστρα, παραδοσιακούς οικισμούς, εκκλησίες και μόνες (η Νέα Μονή της Χίου αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), πλούσια άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά (πανηγύρια, τοπικά έθιμα, καλλιέργεια μαστίχας κ.α.) και σχετικό μυθολογικό πλαίσιο και πνευματικές προσωπικότητες
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,7

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): αμπελώνες, οινοποιεία και αποστακτήρια σε Λήμνο και Λέσβο, σημαντική αγροτική παραγωγή και πλήθος τοπικών πρώτων υλών με διεθνή 
αναγνωρισιμότητα, παραδοσιακοί οικισμοί και αγροτικές κοινότητες (π.χ. Μαστιχοχώρια στη Χίο), τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί και παραγωγικές μονάδες με 
δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων και την ανάπτυξη 
του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

• Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με σημαντική βιοποικιλότητα, ποικιλομορφία, προστατευόμενες περιοχές, το απολιθωμένο 
δάσος της Λέσβου ενταγμένο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO και διατηρητέο μνημείο της φύσης, τοπία φυσικού κάλλους, υδροβιότοποι, καταρράκτες, πυκνή 
βλάστηση, γεωλογικούς σχηματισμούς από ηφαιστιογενή λάβα κ.α. που προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση

• Αθλητικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): καιρικές συνθήκες και περιβάλλον που ευνοούν την ανάπτυξη εξειδικευμένων θαλάσσιων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως 
θαλάσσια αθλήματα, καταδύσεις, αναρρίχηση, ορειβασία κ.α. καθώς και σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για τον εμπλουτισμό των κύριων τουριστικών προϊόντων και την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία, παραδοσιακά προϊόντα και εδέσματα, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, αγροτική παραγωγή (μαστιχοκαλλιέργεια στη Χίο
τμήμα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO), αναδυόμενοι οινοτουριστικοί προορισμοί της Λήμνου και Λέσβου, η παράδοση του ούζου στο 
Πλωμάρι Λέσβου (εξαγωγή στο εξωτερικό, ΠΓΕ, μονάδες απόσταξής και δύο σχετικά θεματικά μουσεία), γαστρονομικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου – απαιτείται 
βελτιωμένη προβολή, προώθηση και αξιοποίηση του γαστρονομικού πλούτου του προορισμού

• Τουρισμός Ευεξίας (0,6 / 1,0): 3 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού στον προορισμό και άλλες μη αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, που με 
κατάλληλη βελτίωση / αναβάθμιση / επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων υποδομών για την πλήρη αξιοποίηση τους, μπορούν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 2,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0

• Συγκαταλέγεται στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Στη λίστα του Conde Nast Traveller με τα καλύτερα νησιά για κάθε είδος ταξιδιώτη, η Λέσβος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα 8 ελληνικά νησιά που αποτελούν ιδανική 
επιλογή για τους λάτρεις του φαγητού. 

− Η Λήμνος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα για οικογενειακές διακοπές σύμφωνα με την ταξιδιωτική ιστοσελίδα theculturetrip.com (2016) και 
στους κορυφαίους καταδυτικούς προορισμούς του κόσμου σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Independent» (2017).

− Το δημοφιλές ταξιδιωτικό site Dotnews.com διάλεξε τα 10 κορυφαία ελληνικά νησιά που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ταξιδιώτη και συμπεριλαμβάνει την Χίο ως έναν 
από τους προορισμούς με μερικά από τα καλύτερα φαγητά της χώρας. 

• ~365 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος 
& Χίος»

• Νέα Μονή Χίου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (1990) με μοναδική αρχιτεκτονική αξία

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~213,9 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 1,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0

− ~10,1 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0

− ~19,5 % του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,0 / 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 «Λέσβος, Λήμνος & Χίος»
θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Πολωνία1,Δανία, 
Αυστρία, Νορβηγία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ελβετία), Ισραήλ

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

Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία 
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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 «Λέσβος, Λήμνος & Χίος»
θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Πολωνία, Δανία, 
Αυστρία, Νορβηγία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ελβετία), Ισραήλ
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

2
Αναβάθμιση των αεροδρομίων Χίου και Λήμνου και προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο της αξιοποίησης των αεροδρομίων από ιδιώτη, καθώς τα αεροδρόμια Χίου και Λήμνου βρίσκονται μεταξύ των 23 περιφερειακών 
αεροδρομίων υπό αξιοποίηση (με υψηλή και μεσαία επιβατική κίνηση αντίστοιχα)

3 Δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

4
Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και των νεοκλασικών/διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στον προορισμό και προσαρμογή της 
τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και τις ειδικές / εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζει

5 Δράσεις παρακολούθησης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς 

6 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

7 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού 

8
Δράσεις αναβάθμισης και αύξησης ελκυστικότητας των αστικών κέντρων / οικισμών της Λέσβου, Λήμνου και Χίου 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 όπου απαιτείται 

9 Δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρουσιάζει το σύνολο των νησιών του προορισμού, τις κοινές τουριστικές δραστηριότητες, εμπειρίες και επιχειρήσεις ως συμπληρωματικές και συνεκτικές

10 Δράσεις ενίσχυσης της δημόσιας συγκοινωνίας και των ΜΜΜ 

11 Έργα κατασκευής/ αναβάθμισης/ επέκτασης λιμενικών υποδομών 

12 Δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ 

13 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών

14
Δράσεις προώθησης βιώσιμων μεταφορών: προώθηση υλοποίησης των μελετών για συγγραφή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων Λέσβου και Χίου και σχετικών δράσεων προώθησης εναλλακτικής κινητικότητας, 
προώθηση απόκτησης περιβαλλοντικά φιλικών μικρών ευέλικτων λεωφορείων (mini bus τύπου σπρίντερ) για τα αστικά κέντρα των νησιών και τη διασύνδεση προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος αξιοποιώντας τη δυνατότητα 
αυτών να κινούνται με ευκολία σε στενούς δρόμους κ.α.

15 Δράσεις για την εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης για το προϊόν του τουρισμού σκαφών αναψυχής (yachting)

16 Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας και τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων

17
Δράσεις για την ενίσχυση της φιλικότητας του προορισμού προς τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα μέσω παρεμβάσεων στις υποδομές μεταφορών, σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, χώρους πολιτιστικού, ιστορικού 
ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας και στις παραλίες των νησιών

18
Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, ορειβατικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών για τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και του
δικτύου των περιοχών Natura 2000

19 Δράσεις ανάδειξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

20 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας πόρων Τουρισμού Ευεξίας 

21 Δράσεις για την βιωσιμότητα και αειφορία όσον αφορά τους υδατικούς πόρους
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

22 Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

23
Ολοκλήρωση υποδομών Βιολογικού Σταθμού Νότιας πόλης Μυτιλήνης και έργα συμμόρφωσης των οικισμών της Μυτιλήνης, Αγιασού, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Καλλονής και Πολιχνίτου με την οδηγία της Ε.Ε. για την διαχείριση των 
Αστικών Αποβλήτων 

24 Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης νερού κ.α

25
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

26
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

27
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

28 Δράσεις για την στοχευμένη προβολή του Τουρισμού Ευεξίας

29
Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσω της βελτίωσης της ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας, αύξησης του επιπέδου ασφαλείας, ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων με ολοκληρωμένους 
κόμβους μεταφορών και αναβάθμισης υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού, καθώς και τακτικής αποκομιδής απορριμμάτων από τα 
πεζοδρόμια κατά την κύρια τουριστική περίοδο 

30 Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

31 Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών για Θρησκευτικό & Πολιτιστικό Τουρισμό και προώθηση αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων storytelling

32
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

33 Δράσεις για την προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού (Λέσβος - «πατρίδα του ούζου», Λήμνος – οινοτουριστικός προορισμός, μαστίχα Χίου κ.α.)

34 Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου εμπειριών Γαστρονομικού Τουρισμού (προώθηση και ενίσχυση γαστρονομικών εκδηλώσεων, δημιουργία και προώθηση γαστρονομικής ταυτότητας)

35
Προώθηση διαδικασιών αναγνώρισης θερμοπηγής Εφταλούς Λέσβου ως Ιαματικού Πόρου από το Υπουργείο Τουρισμού, επαναλειτουργία της με παράλληλη αναβάθμιση εγκαταστάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών και τοποθέτηση 
ευδιάκριτων ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων  που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις διαθέσιμες ιαματικές πηγές

36 Αναβάθμιση των δομών υγείας, των υπηρεσιών και της λειτουργίας τους και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού τους, καθώς και του του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα μεταφοράς

37
Προώθηση των εργασιών υλοποίησης της οδικής διασύνδεσης της Καλλονής με το Σίγρι, της οδικής σύνδεσης Καλλονής - Πέτρας και βελτίωση της ασφαλτόστρωσης, φωτισμού, ορθής σήμανσης και τακτική συντήρηση του οδικού 
δικτύου των νησιών

38
Δράσεις βελτίωσης των βασικών πολιτιστικών υποδομών μέσω διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, προώθησης και εμπλουτισμού των υφιστάμενων ενεργειών 
για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοποθέτησης διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα 
λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό

39
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού (ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών, επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και διάδρασης σε 
μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, ψηφιακή προβολή και προώθηση)
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

40 Δράσεις αναβάθμισης οικοτουριστικών υποδομών 

41
Δράσεις προώθησης τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών παρασκευών (ανάπτυξη και προβολή των προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ και σχετικών βιωματικών εμπειριών, προώθηση δράσεων όπως η εκδοχή του τοπικού συμφώνου Ελληνικού 
Πρωϊνού Λέσβου για την προώθηση των τοπικά αναγνωρισμένων προϊόντων του προορισμού στους επισκέπτες)

42 Αναβάθμιση βασικών υποδομών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος 

43
Συντήρηση /αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς, προστασίας και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής κουλτούρας και 
λαογραφικών χαρακτηριστικών του προορισμού, καθώς και προστασία και συντήρηση της Νέας Μονής Χίου και αποκατάσταση/ανάδειξη άλλων πολύτιμων πόρων θρησκευτικού τουρισμού

44
Δράσεις σχετικές με την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος (ολοκλήρωση και προώθηση των προς υλοποίηση έργων ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δημιουργία
«Δικτύου Μουσείων», προώθηση της Νέας Μονής Χίου και των σημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Χίο, αλλά και στα άλλα νησιά του προορισμού, καθώς και διασύνδεση αυτών με τον σημαντικό αφηγηματικό πλούτο του
Βορείου Αιγαίου)

45 Καταγραφή και χωροθέτηση βιώσιμων και πολλαπλής λειτουργικότητας αγροτικών περιοχών καθώς και χωροθέτηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

46
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

47
Δράσεις ενίσχυσης βασικών υποδομών (προώθηση της αναμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της Χίου, υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Λέσβου, Λήμνου και Χίου μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα, ενίσχυση 
αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών)

48 Δράσεις για την στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και real-time targeting

49 Digital Info points στις πύλες εισόδου του κάθε νησιού και στα κεντρικό σημείο των κυριότερων συνοικισμών

50 Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής

51 Διενέργεια μελετών για εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των νησιών αναφορικά με την κρουαζιέρα για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των επισκεπτών

52 Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

53
Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Λέσβος, Λήμνος & Χίος» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός με διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις ανά νησί και στρατηγικός σχεδιασμός για την 
περαιτέρω προώθηση του προϊόντος Sun & Beach σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη

54 Δράσεις για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach

55 Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων δράσεων για τον Ναυτικό Τουρισμό

56 Δράσεις αναβάθμισης εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών του Ναυτικού Τουρισμού σκαφών αναψυχής (yachting)

57 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων kαι ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

58
Προβολή και προώθηση των υπαρχόντων πολιτισμικών φεστιβάλ με εθνική και διεθνή εμβέλεια και των τοπικών γιορτών και διασύνδεση των πνευματικών, μυθολογικών και ιστορικών προσωπικοτήτων των νησιών με τους 
πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους των νησιών

59 Δράσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (4)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

60 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον Οικοτουρισμό

61 Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

62
Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα-στόχο και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του κάθε νησιού και αξιοποίηση του γεγονότος ότι τα νησιά βίωσαν σημαντικά 
μεταναστευτικά ρεύματα προς το εξωτερικό στο παρελθόν ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη προϊόντος που θα απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό των νησιών και θα αφορά την ανακάλυψη των γενεαλογικών ριζών των αποδήμων

63
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για την ενίσχυση του yachting (dημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς
τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό, eφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την 
απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους, δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων)

64 Αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την προώθηση, προστασία και πιστοποίηση της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής

65
Δημιουργία και προώθηση σήματος κουζίνας του προορισμού το οποίο θα πιστοποιεί τις επιχειρήσεις που τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκέντρωση και προβολή του μεγάλου πλούτου παραδοσιακών συνταγών και των 
εμβληματικών προϊόντων του προορισμού

66
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Τουρισμού Ευεξίας σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

67 Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

68 Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της αγροτικής παραγωγής 

69 Εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνων, αγκυροβολίων και καταφυγίων) στα νησιά του προορισμού και  δημιουργία δικτύου μαρίνων για τον προορισμό

70 Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου 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.

• Μεταξύ των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων, οι δράσεις 1 έως 8 σημειώνουν 
υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία 
για τον τομέα του τουρισμού. 

• Η Δράση 1 αφορά την ανάπτυξη Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης (DMO) και την 
εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής προβολής του προορισμού, 
συγκεντρώνοντας σημαντικά υψηλή βαθμολογία τόσο στο Προϊόν και Προώθηση (5) όσο 
και στην Ποιότητα Ζωής (3)

• Οι δράσεις 2,7 και 8 αφορούν έργα υποδομών και συγκεκριμένα αναβάθμιση αεροπορικών 
εγκαταστάσεων (αεροδρόμια Χίου και Λήμνου), ενίσχυση προσβασιμότητας στις παραλίες 
των νησιών και χωρικές αναπλάσεις στα σημαντικότερα αστικά κέντρα του προορισμού.

• Δράση προσβασιμότητας με υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια του διαγράμματος είναι και 
η δράση 11 που αφορά κατασκευή./ αναβάθμιση λιμενικών υποδομών (κατασκευή 
κρηπιδώματος εξωτερικά του λιμένος Μυτιλήνης για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων

• Υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο Προϊόν και Προώθηση εμφανίζει η δράση 9 για την 
δημιουργία της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του προορισμού ενώ υψηλή βαθμολογία στην 
Ποιότητα Ζωής εμφανίζουν οι δράσεις παρακολούθησης και προστασίας φυσικής 
κληρονομιάς (δράση 5), δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων (δράση 6) και 
ενίσχυσης της δημόσιας συγκοινωνίας και των ΜΜΜ (δράση 10)

• Σε αντίθεση με άλλους προορισμούς, οι δράσεις προσβασιμότητας για τον προορισμό 
«Λέσβος, Λήμνος και Χίος» εμφανίζουν υψηλή βαθμολογία τόσο στο κριτήριο της 
Ποιότητας Ζωής όσο και στο κριτήριο Προϊόν και Προώθηση

• Τέλος χαμηλή βαθμολογία στην Ωριμότητα/Κόστος εμφανίζει η δράση 47 (ενίσχυση 
βασικών υποδομών όπως αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Χίου, ηλεκτρονική 
διασύνδεση Λέσβου, Λήμνου και Χίου με Ηπειρωτική χώρα κ.α.).

13

4
5

6

9

10

1214

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2526

27

28

29

30 31

32

33

3435

36

38

39
40

41

42

43

44
45

46

48

4950

51

52

53

54
55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 69

70

13

47

27

8

11

37

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Π
ο

ιό
τη

τα
 Ζ

ω
ή

ς

Προϊόν και Προώθηση



15

Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.

Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών:
- Παροχή κινήτρων για αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων από 1* και 2* σε 3
- Προώθηση και παροχή κινήτρων για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων υψηλότερων κατηγοριών (4* και 5*) για την προσέλκυση κατηγοριών επισκεπτών υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων
-Απόσυρση απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τη μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα υψηλής κατηγοριοποίησης και καινοτόμων υπηρεσιών, 
ανάπτυξης «πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Προώθηση/προβολή της εικόνας του αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης» Λέσβου, λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης και εκμοντερνισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (καινούριος 
και σύγχρονος αεροσταθμός) από την Fraport και ενίσχυση συνδεσιμότητας με το εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2. Υλοποίηση των έργων αναβάθμισης της Μαρίνας Χίου (με την ολοκλήρωση θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2. Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων στα νησιά του προορισμού (δύο στην Λέσβο, ένα σε Χίο, Οινούσσες, Λήμνο, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο) με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου 
υδατοδρομίων, την άρση της θαλάσσιας απομόνωσης του προορισμού και την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής / διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.
Ενίσχυση αθλητικών οργανώσεων όπως το Αρχαίο Πένταθλο της Λήμνου που συνδυάζει αθλητικές δραστηριότητες με πολιτιστικό περιεχόμενο και την γέννηση του συγκεκριμένου αθλήματος, το Lesvos 
Trail (αγώνες δρόμου βουνού) και το Molyvos MTB (ποδηλατικοί αγώνες)

Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.2.

Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις σχετικά με :
-προστασία των παράκτιων περιοχών και διαφύλαξη φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων, εφόσον δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές
-συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
-προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1.

Ενιαία αναβάθμιση του δικτύου μαρίνων (ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης ιδιώτης / δημόσιο) ώστε να δημιουργηθεί συνεκτική αγορά στον κλάδο του yachting που θα επιτρέπει τη μετάβαση από 
το ένα νησί στο άλλο. Επιπλέον, απαιτείται οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.
Δημιουργία και προώθηση τουριστικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού τα οποία συνδυάζουν επισκέψεις σε Μονές και Εκκλησίες (όπως στην Μονή Αγίας Μαρκέλλας Χίου, Μονή Μουνδών) με άλλους 
χώρους με θρησκευτικό περιεχόμενο (π.χ. Σπήλαια Αγίου Γάλακτος με θρησκευτικό, σπηλαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. 
Αξιοποίηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων / καταλυμάτων και διασύνδεση με τις τουριστικές επιχειρήσεις του προορισμού για τη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού 
χαρακτήρα και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και του Γαστρονομικού Τουρισμού

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1. 
Προσέλκυση επενδυτών με σκοπό αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών (π.χ. ξενοδοχειακή μονάδα, υποδομές λουτρών και spa κ.α.) που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών 
και την προσέλκυση του κοινού που αναζητά υπηρεσίες ευεξίας

Στρατηγικές Δράσεις για τον προορισμό ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για Λέσβο, Λήμνο & Χίο

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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