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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Σάμος & Ικαρία» ανήκει στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και εκτείνεται στις ΠΕ Σάμου και Ικαρίας.

Προορισμός «Σάμος & Ικαρία»

• O προορισμός «Σάμος & Ικαρία» ανήκει στην 
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και περιλαμβάνει τις ΠΕ 
Σάμου και Ικαρίας.

• Η ΠΕ Σάμου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
Αιγαίου Πελάγους κοντά στα παράλια της Μικράς 
Ασίας- ανατολικά βρίσκεται η Μικρά Ασία από την 
οποία χωρίζεται με τον επταστάδιο πορθμό, βόρεια 
βρίσκεται η χερσόνησος της Ερυθραίας, 
βορειοδυτικά η Χίος, δυτικά και νοτιοδυτικά η Ικαρία 
και το σύμπλεγμα των Φούρνων και νότια τα 
Δωδεκάνησα. Η Σάμος έχει ακτογραμμή 150 χλμ. και 
έκταση 477 τ.χλμ.. 

• Η ΠΕ Ικαρίας, συνολικής έκτασης ~296 τ.χλμ.,  
βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο και απαρτίζεται από 
τα νησιά της Ικαρίας, της Θύμαινας και των 
Φούρνων. Το μεγαλύτερο νησί της Ενότητας είναι η 
Ικαρία, που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με έδρα τον Άγιο 
Κήρυκο και ακτογραμμή μήκους 102 χλμ.

• Αποτελεί αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό με 
ζητήματα συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας, 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.
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Αξιολόγηση

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα με μεσογειακό κλίμα, 
εκτεταμένη ακτογραμμή κατάλληλη για θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, εγγύτητα στα τουρκικά παράλια, πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής προσβασιμότητας υπό τη διαχείριση της Fraport Greece στη Σάμο – ωστόσο, ο προορισμός χαρακτηρίζεται ως τουριστικά αναπτυσσόμενος 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, ενώ αντιμετωπίζει και αυξημένες προσφυγικές ροές (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Ευνοϊκές συνθήκες για ναυσιπλοΐα αναψυχής, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά και στα τουρκικά παράλια που επιτρέπει την επίσκεψη διαφόρων 
νησιωτικών προορισμών (island hopping) - 1 μαρίνα με 258 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στη Σάμο και 3 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια - ανάγκες 
επέκτασης / αναβάθμισης του δικτύου λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους (Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO κ.α.), θρησκευτικό απόθεμα, παραδοσιακούς οικισμούς, πλούσια λαογραφική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (παραδοσιακός τρόπος 
ζωής, χοροί, μουσική, τέχνες, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα), μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο (Θεά Ήρα, Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ίκαρος) που μπορούν να συνδυαστούν με 
δραστηριότητες στη φύση για την ανάπτυξη Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού – σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση των υφιστάμενων πόρων 
(βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

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

Αιτιολόγηση

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

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Δυνατότητα ανάδειξης του προορισμού σε σταθμό κρουαζιέρας, παρά την σημαντική μεταβλητότητα των ροών στη Σάμο κατά την περίοδο 2014-2019, που οφείλεται και 

στις γεωπολιτικές εξελίξεις, λόγω της γεωγραφικής θέσης του και των σημείων ενδιαφέροντος – απαιτείται αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και εστίαση στην 
προσέλκυση μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων και τουρισμού κρουαζιέρας με εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο, high-end στόχευση και υψηλότερη 
κατά κεφαλήν δαπάνη (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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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 «Σάμος & Ικαρία». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

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

• Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτικές κοινότητες και 4 παραδοσιακοί οικισμοί, οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί με 
δυνατότητα διασύνδεσης 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

• Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με σημαντική βιοποικιλότητα, ποικιλομορφία και προστατευόμενες περιοχές ενώ παράλληλα προσφέρεται για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση, με τη Σάμο να διαθέτει δυναμική για ανάδειξη σε κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία, καθώς διαθέτει το πιο 
εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην νησιωτική Ελλάδα (40 μονοπάτια συνολικού μήκους ~260 χλμ.) και σχετικό ιστότοπο (Samos Hikes) 
προβολής, προώθησης και πληροφόρησης (βλέπετε επομένη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν

• Παραδοσιακή γαστρονομία, πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως 
οινοτουριστικός προορισμός, καθώς η Ικαρία διαθέτει οινοποιεία και τον οίνο ΠΓΕ Ικαρία, ενώ η Σάμος διαθέτει οινοποιητική παράδοση, ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή (οίνος ΠΟΠ Σάμου - Άσπρο Μοσχάτο Σάμου με διεθνή αναγνώριση, οίνος ΠΓΕ Πλάγιες Αμπέλου) με τον Ενιαίο Οινοποιητικό 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Γεωθερμικό δυναμικό, ραδιενεργές πηγές και 1 αναγνωρισμένος Ιαματικός Φυσικός Πόρος από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στην Ικαρία με ανάγκες βελτίωσης / 
αναβάθμισης / επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργίας νέων για την πλήρη αξιοποίηση των πηγών και την ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας ως στοιχείου 
εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

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

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 2,7

• Αεροπορική: 3,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
• Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» στο Δήμο Πυθαγορείου, 14 χλμ. από την πόλη της Σάμου, με πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη 

διαχείριση της Fraport Greece με 137 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019, αεροπορική σύνδεση με εσωτερικούς  προορισμούς (κυρίως με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χίο, 
Λήμνο και Μυτιλήνη) με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο), 
σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters (π.χ. Βιέννη, Μπολόνια, Βερόνα, Μιλάνο, Αμβούργο, Μόναχο, Πράγα, Ζυρίχη, Γενεύη, Λονδίνο, Βρυξέλλες κ.α.)

• Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού και σε απόσταση 12χλμ. από τον Άγιο Κήρυκο και 52 χλμ. από τον Εύδηλο, σύνδεση με εσωτερικά
δρομολόγια με Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους) 

• Η Σάμος διαθέτει 3 λιμάνια, το Καρλόβασι, το Βαθύ και το Πυθαγόρειο, και συνδέεται με τακτικά δρομολόγια με την Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά και με τη 
Βόρεια Ελλάδα με δρομολόγια από το λιμάνι της Καβάλας, καθώς και με απευθείας ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Κουσάντασι στην 
Τουρκία. Το λιμάνι της Σάμου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή επιβατική κίνηση σε σχέση με τα λιμάνια της Μυτιλήνης και της Χίου, και σύμφωνα με τα στατιστικά 
δεδομένα του 2019, μόνο το 5,8% των αφίξεων στα λιμάνια της Περιφέρειας αφορά το λιμάνι της Σάμου. Η Ικαρία έχει 2 λιμάνια τον Άγιο Κήρυκο και τον Εύδηλο, με 
τακτικές συνδέσεις με τη Νότια Ελλάδα και την Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά και με τη Βόρεια Ελλάδα από το λιμάνι της Καβάλας, καθώς και απευθείας 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 1,6

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): νησιωτικό σύμπλεγμα με μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή, εγγύτητα στα τουρκικά παράλια, πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές 
διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, που, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως 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, ενώ αντιμετωπίζει και αυξημένες προσφυγικές ροές 

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,3 / 0,5): ευνοϊκές συνθήκες για ναυσιπλοΐα αναψυχής, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά και στα τουρκικά 
παράλια που επιτρέπει την επίσκεψη διαφόρων νησιωτικών προορισμών (island hopping), 1 μαρίνα με 258 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στη Σάμο και 3 
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια - ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης του δικτύου λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,125 / 0,5): γεωγραφική θέση με εγγύτητα στα τουρκικά παράλια και στη ρότα των δρομολογίων κρουαζιέρας της Ανατολικής 
Μεσογείου και σημεία ενδιαφέροντος που επιτρέπουν την ανάδειξη του σε σταθμό κρουαζιέρας – απαιτείται αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 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): μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), θρησκευτικό απόθεμα, 
παραδοσιακοί οικισμοί, πλούσια λαογραφική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (παραδοσιακός τρόπος ζωής, χοροί, μουσική, τέχνες, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα), 
μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο (Θεά Ήρα, Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ίκαρος) που μπορούν να συνδυαστούν με δραστηριότητες στη φύση για την ανάπτυξη του 
προϊόντος– σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση των υφιστάμενων πόρων 
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Σάμος & Ικαρία» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,4

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτικές κοινότητες και 4 παραδοσιακοί οικισμοί, οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές 
επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί με δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα, τον εμπλουτισμό του Sun 
& Beach, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και Γαστρονομικού Τουρισμού 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 και προστατευόμενες περιοχές που
προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση, με τη Σάμο να διαθέτει δυναμική για ανάδειξη σε κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία, 
καθώς διαθέτει το πιο εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην νησιωτική Ελλάδα (40 μονοπάτια συνολικού μήκους ~260 χλμ.) και 
σχετικό ιστότοπο (Samos Hikes) προβολής, προώθησης και πληροφόρησης 

• Αθλητικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): προορισμός με ευνοϊκές συνθήκες και σχετικές επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδηλατικές διαδρομές, 
διαδρομές πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης, και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις κ.α.) που μπορούν να 
συντελέσουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία, πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οινοτουριστικός προορισμός, καθώς η Ικαρία διαθέτει οινοποιεία και τον οίνο ΠΓΕ Ικαρία, ενώ η Σάμος διαθέτει οινοποιητική παράδοση, 
ιδιαίτερα αναπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή (οίνος ΠΟΠ Σάμου - Άσπρο Μοσχάτο Σάμου με διεθνή αναγνώριση, οίνος ΠΓΕ Πλάγιες Αμπέλου) με τον 
Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25/1,0): γεωθερμικό δυναμικό, ραδιενεργές πηγές και 1 αναγνωρισμένος Ιαματικός Φυσικός Πόρος από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στην 
Ικαρία με ανάγκες βελτίωσης / αναβάθμισης / επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργίας νέων για την ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας 

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 2,6

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Ικαρία: στη λίστα με τα 9 ομορφότερα νησιά της Ελλάδας σύμφωνα με το CNN (2016), μεταξύ των κορυφαίων 8 νησιών της Ελλάδας για εναλλακτικές διακοπές και 
περιπέτεια με βάση το Conde Nast Traveler (2016) και την παραλία Σεϋχέλλες να συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 «κορυφαίων» κρυφών και άγνωστων παραλιών 
στον κόσμο με βάση δημοσίευμα του περιοδικού Stylist (2016)

• ~178 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) βάσει αξιολόγησης της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία»
• Αρχαιολογικός χώρος του Πυθαγορείου και του Ηραίου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1992

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~187,9 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 1,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~8,2 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~10,6 % του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,2 / 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 «Σάμος & Ικαρία» 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 Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νορβηγία, Ιταλία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία, Φινλανδία, Βέλγιο, 
Ελβετία, Πολωνία1), 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, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία
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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 «Σάμος & Ικαρία» 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 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Ηνωμένο Βασίλειο, 
Νορβηγία, Ιταλία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία, Φινλανδία, Βέλγιο, 

Ελβετία, Πολωνία), Ισραήλ

Τουρκία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

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

2
Έργα βελτίωσης της δυναμικής του Κρατικού Αερολιμένα Ικαρίας και προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο της αξιοποίησης των αεροδρομίων από ιδιώτη, καθώς το αεροδρόμιο της Ικαρίας βρίσκεται μεταξύ των 23 
περιφερειακών αεροδρομίων υπό αξιοποίηση, και ειδικότερα μεταξύ εκείνων που καταγράφουν μεσαία επιβατική κίνηση (από 30.000 έως 100.000 επιβάτες)

3 Προώθηση  και/προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του διεθνούς αερολιμένα της Σάμου και ενίσχυση της συνδεσιμότητάς του με το εξωτερικό με εταιρείες χαμηλού κόστους

4 Δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος 

5 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

6 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

7
Δράσεις αναβάθμισης και αύξησης ελκυστικότητας των αστικών κέντρων / οικισμών του προορισμού 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 

8
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία» 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

9 Προβολή και προώθηση του προϊόντος Sun & Beach

10 Ενίσχυση και βελτίωση βασικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης 

11 Δράσεις ψηφιακής και έντυπης προβολής του προορισμού

12
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

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

14 Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού

15 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής (yachting)

16 Προβολή, προώθηση και κατάλληλη αξιοποίηση των θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας του προορισμού

17
Ενσωμάτωση και αξιοποίηση του σημαντικού μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου του προορισμού) και της λαογραφικής παράδοσης για τη δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου που μπορεί να εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει 
το τουριστικό προϊόν

18
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

19
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού, αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

20
Δράσεις προστασία της φυσικής κληρονομιάς (προστασία 8 περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000, στρατηγική ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών ως προς την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς, τις βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων, προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου)
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

21
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

22
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

23
Δράσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση μέσων ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας και αύξηση του επιπέδου ασφάλειάς τους, ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης κοινού σε 
τουριστικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους,
ανάπτυξη υποδομών πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

24 Βελτίωση / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

25 Δράσεις ενίσχυσης βιωσιμότητας και αειφορίας του προορισμού 

26
Προώθηση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ενεργειακής διασύνδεσης εκείνων των νησιών του Βορείου Αιγαίου που θα συνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας και απομάκρυνση όλων των εργοστασίων της ΔΕΗ από 
αυτά

27 Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης

28 Μελέτη και ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των οικοτουριστικών προορισμών, καθώς και λειτουργία σχετικών συστημάτων και ελεγκτικών μηχανισμών

29 Ολοκληρωμένα προγράμματα πιστοποιήσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται

30
Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος κάθε νησιού, ενοποιώντας τα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργώντας μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα που θα βασίζεται και θα αναδεικνύει το Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO  στη Σάμο

31
Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης 
πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών 

32 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού 

33 Έργα βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου του προορισμού 

34 Περιορισμός των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, μέσω δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων

35
Μελέτη και έρευνα των υποθαλάσσιων σημείων ενδιαφέροντος και της εξέλιξης στα επίπεδα αλλοίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος και οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

36
Δράσεις περαιτέρω τουριστικής προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του Αγροτουρισμού, του Ναυτικού Τουρισμού, καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα-στόχο με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού

37
Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών / ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό με τη διασύνδεση μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και λαογραφικών πόρων 
με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

38 Δράσεις για την αναβάθμιση της προώθησης και της στοχευμένης προβολής του yachting

39 Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

40 Ενσωμάτωση του μοναδικού αφηγηματικού περιεχομένου των νησιών στο τουριστικό προϊόν του προορισμού

41
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης 
για τον προορισμό

42 Προώθηση της πλούσιας αγροδιατροφικής παραγωγής και της παραδοσιακής γαστρονομίας των νησιών

43 Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αφηγήματος της Σάμου και της Ικαρίας και διασύνδεσή του με την οινογαστρονομία του προορισμού

44
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού/ημιαστικού περιβάλλοντος και των υποδομών μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

45 Ανάπτυξης υποδομών πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

46 Καταγραφή, ταξινόμηση και χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί

47 Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο, αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με περιβαλλοντικά φιλικά ή/και ηλεκτροκίνητα οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου

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

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

50 Συμμετοχή και υλοποίηση διακρατικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος

51 Συντήρηση και αναβάθμιση του μεγαλύτερου δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών της νησιωτικής Ελλάδας στη Σάμο

52 Αξιοποίηση και ένταξη στην ψηφιακή πύλη που αφορά στον Οικοτουρισμό, εφαρμογών που αναγνωρίζουν με μία φωτογραφία τη χλωρίδα, την πανίδα και τα πετρώματα του οικοσυστήματος

53
Αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την προώθηση, προστασία και πιστοποίηση της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής αλλά και την υλοποίηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συγκεκριμένους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

54 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

55 Διευθέτηση ορεινών υδρολεκανών του Νομού Σάμου και πρόταση τεχνικών έργων για την μείωση των καταστροφών στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον

56 Δράσεις για την ενίσχυση της αξιοποίησης των ΑΠΕ

57
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας μέσω της βελτίωσης στάσεων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, υλοποίηση του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού 
μετασχηματισμού των υπηρεσιών και της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου ΜΜΜ

58 Digital info points στις πύλες εισόδου κάθε νησιού και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών 

59 Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργειας, τη μεταποίηση και πώληση των βιολογικών προϊόντων 

60 Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων αγροτουριστικών επιχειρήσεων

61
Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού, με δυνατότητα επιλογής τρόπου μετάβασης, βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο και ως 
αυτόνομη εφαρμογή για κινητές συσκευές για εύκολη πλοήγηση 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (4)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

62
Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων δομών και πινακίδων σήμανσης, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης / περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000

63 Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας

64 Ρύθμιση και έλεγχος των χρήσεων γης και προσδιορισμός των όρων δόμησης και λειτουργίας τουριστικών υποδομών 

65
Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική, αναδεικνύοντας μία ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα, και σχέδιο δράσης για την αύξηση της 
χρήσης ποδηλάτου και χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων

66 Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο των νησιών, όπου παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

67
Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που 
στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

68 Δημιουργία κέντρων ενημέρωσης και προώθηση / παροχή πληροφόρησης  για τη διασύνδεση με άλλα τουριστικά προϊόντα σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

69 Ανάδειξη και προβολή των πλούσιων οινογαστρονομικών εμπειριών της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης των νησιών και των προϊόντων/ οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ 

70
Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή 
παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα

71 Βελτίωση βασικών υποδομών πρόσβασης στις περιοχές με οικοτουριστικό ενδιαφέρον

72
Μελέτη βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια και την ορθολογική  αξιοποίηση του δικτύου λιμένων και αγκυροβολίων, προκειμένου να αναβαθμιστεί 
Ναυτικός Τουρισμός (yachting) στον προορισμό, έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών λιμένα Σάμου(Βαθύ), βελτίωση της διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής 

73
Προστασία και συντήρηση του Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στη Σάμο (αρχαιολογικός χώρος του Πυθαγορείου και του Ηραίου) και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής και 
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των νησιών και της «αυθεντικότητας» του Βόρειου Αιγαίου με τα γραφικά λιμανάκια και την τοπική αρχιτεκτονική και παράδοση

74
Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στα νησιά του προορισμού για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένης κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα, προϊόν υψηλότερης 
κατά κεφαλήν δαπάνης σε σχέση με τη μαζική κρουαζιέρα

75 Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και των διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται τόσο στη Σάμο, όσο και στην Ικαρία

76
Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων) και 
εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

77 Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου για αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικούς χώρους μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών

78 Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες και να διαφυλάσσεται

79 Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

80 Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

81
Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) για τα νησιά που εντάσσονται στην Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ)4  και των μικρότερων νησιών επιρροής της, στην οποία ανήκουν η Σάμος και η 
Ικαρία
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (5)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

82
Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των 
δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

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

84 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την αναπαλαίωση, αναστήλωση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και την  αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μουσείων που λειτουργούν στα νησιά 

85 Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών

86 Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

87
Δράσεις για την συντήρηση και προστασία των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας, την αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και 
λαογραφικού αποθέματος του κάθε νησιού, αλλά και οριζόντια θεματική ανάδειξη μεταξύ των νησιών του προορισμού «Σάμος και Ικαρία» προωθώντας το island hopping, την βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των 
αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και την αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων

88 Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα θεματικά/ λαογραφικά μουσεία

89 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης κτιριακού αποθέματος 

90
Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος του
Αγροτουρισμού
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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 1,2,4,5 και 6 
σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας 
αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού. 

• Στις δέκα σημαντικότερες δράσεις οι δράσεις 2,3 και 7 αφορούν έργα προσβασιμότητας 
και συγκεκριμένα έργα βελτίωσης του Κρατικού Λιμένα Ικαρίας, δράσεις προώθησης και 
προβολής του διεθνούς αερολιμένα Σάμου και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του και 
αστικές αναπλάσεις για την αισθητική αναβάθμιση των αστικών κέντρων των νησιών του 
προορισμού.

• Την υψηλότερη βαθμολογία σημειώνει, όπως και σε άλλους προορισμούς, η εκπόνηση 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προώθηση του 
διακριτού brand «Σάμος, Ικαρία».

• Στην 4η, 5η και 6η θέση βρίσκονται οι δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του 
φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι δράσεις προώθησης κανονιστικών πλαισίων και 
η προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων για την υποστήριξη ειδικών/ 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού ενώ στην 8η θέση βρίσκεται η δημιουργία διαδικτυακής 
πύλης.

• Σημαντική βαθμολογία στο κριτήριο της Ποιότητας Ζωής αλλά με χαμηλή Ωριμότητα/ 
Κόστος έχουν οι δράσεις έγκαιρης ολοκλήρωσης της ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών 
του Βορείου Αιγαίου με το Ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας και οι δράσεις 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας και αειφορίας του προορισμού (συμπεριλαμβάνονται έργα 
προστασίας παράκτιων ζωνών, έργα κατασκευής εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων 
και δικτύων αποχέτευσης στη Σάμο, προστασία και ανάδειξη του δάσους στο Ράντη 
Ικαρίας κ.α.).

• Κατά κανόνα, οι δράσεις του προορισμου που σχετίζονται με την προσβασιμότητα έχουν 
σχετικά αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία βάσει των κριτηρίων 
«Ποιότητα Ζωής» (με εξαίρεση τη δράση 2).
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. 
Σχεδιασμός και μελέτη για την ορθολογική ένταξη των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων συμπληρωματικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην 
εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, για παράδειγμα με τη δημιουργία χώρου υποδοχής υδροπλάνων στο Βαθύ της Σάμου

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

2.5.1.
Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης και των 
ξενοδοχειακών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.
Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία ώστε να ενισχύεται η συνδεσιμότητα και η διατροπική μεταφορά σε σημεία 
τουριστικού ενδιαφέροντος

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.3.
Ενίσχυση της δημιουργίας και της διαφημιστικής προβολής ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων για την προώθηση του yachting, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεπτυγμένη μαρίνα 
Πυθαγορείου, η οποία διαθέτει 258 θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες ασφαλείας, travel lift με δυνατότητα ανέλκυσης σκάφους έως 80 τόνους, χώρο για dry docking και καταστήματα εξυπηρέτησης 
πελατών

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

7.2.3.
Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον ενιαίο 
προορισμό του Βόρειου Αιγαίου και ειδικότερα με τη Σάμο και την Ικαρία. Η παρουσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γαστρονομικά events 
και road shows μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στην εξωστρέφεια του γαστρονομικού τουρισμού του προορισμού με  έμφαση στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

4.5.1.
Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό που αξιοποιούν ψηφιακά μέσα τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές 
ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

4.5.2.
Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του 
προϊόντος 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

5.5.3
Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  
την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αγροτουρισμού και του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος) 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

6.5.3.
Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή που θα πριμοδοτούν την προώθηση ολιστικής εμπειρίας για τον επισκέπτη (σεβασμός στην τοπική αρχιτεκτονική, 
αγρο/οικοτουριστικές εμπειρίες, πρότυπες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, προώθηση / καλλιέργεια / χρήση τοπικών προϊόντων στις γαστρονομικές εμπειρίες που θα προσφέρουν)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για Σάμο & Ικαρία

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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