Προορισμός «Δωδεκάνησα»

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»

Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.
Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.
Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.
Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.
Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
Ο προορισμός «Δωδεκάνησα» αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και περιλαμβάνει τις ΠΕ Ρόδου, Κω,
Καλύμνου και Καρπάθου.
Προορισμός «Δωδεκάνησα»
• Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του
Αιγαίου πελάγους ανάμεσα στη Σάμο, την
Κρήτη και τα Μικρασιατικά παράλια, και
αποτελεί το πιο απομακρυσμένο σύνορο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης μαζί με την Κύπρο.
• Τα Δωδεκάνησα, με συνολική έκταση 2.714
τ.χλμ., περιλαμβάνουν τα νησιά: Πάτμο,
Αστυπάλαια, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο,
Χάλκη, Τήλο, Σύμη, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο,
Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο, καθώς και
πλήθος μικρότερων νησιών.
• Τα Δωδεκάνησα μαζί με τις Κυκλάδες
αποτελούν τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
• Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους,
εμβληματικούς και δημοφιλείς ελληνικούς
προορισμούς με σημαντικές δυνατότητες για
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και με
βασικές προκλήσεις τη διατήρηση της
αυθεντικότητας των νησιών, που αποτελεί
βασικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, και
την διάχυση της τουριστικής κίνησης και στα
λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά του
συμπλέγματος.

Με βάση τα χαρακτηριστικά και την εγγύτητα των νησιών των Δωδεκανήσων εκτιμάται ότι δύναται να
αναπτυχθούν clusters (συστάδες) νησιών εντός του προορισμού ομπρέλα «Δωδεκάνησα» σε συνδυασμό με
τους προορισμούς «Ρόδος» και «Κως».
Κάρπαθος-Κάσος

Ρόδος-Τήλος-ΧάλκηΣύμη-Καστελόριζο

Κως-Νίσυρος

Κάλυμνος-ΛέροςΛειψοί-ΠάτμοςΑστυπάλαια
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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 «Δωδεκάνησα».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση
•

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς o προορισμός αποτελεί πολυνησιωτικό σύμπλεγμα με ήπιο κλίμα, ηλιοφάνεια, 46 παραλίες με Γαλάζια
Σημαία, διαφορετικό χαρακτήρα και τουριστικούς πόρους σε κάθε νησί που το καθιστούν κατάλληλο για διαφορετικά τουριστικά κοινά, καθώς και δύο από τους πιο
δημοφιλέστερους και εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τη Ρόδο και την Κω, που ωστόσο εμφανίζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικών ροών και
προσφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά, ζητήματα υποδομών και τουριστικό μοντέλο all-inclusive με υψηλή εξάρτηση από tour operators (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, λόγω της πολυνησιωτικής του φύσης, των ευνοϊκών καιρικών
συνθηκών για ναυσιπλοΐα αναψυχής, της εκτενούς ακτογραμμής, της εγγύτητας με την Τουρκία και των νησιών μεταξύ τους που επιτρέπει την δημιουργία συστάδων
νησιών κατάλληλων για island hopping – ωστόσο, απαιτείται δημιουργία νέων υποδομών ελλιμενισμού και αναβάθμιση των υποδομών και των προσφερόμενων
υπηρεσιών, ιδιαίτερα στη Μαρίνα Μανδρακίου στη Ρόδο (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της γεωγραφικής θέσης των Δωδεκανήσων (εγγύτητα με Τουρκία, Κυκλάδες,
Κρήτη), της αναγνωρισιμότητας της Ρόδου και της Κω ως τουριστικών προορισμών, των σημείων ενδιαφέροντος με διεθνή απήχηση, της έντονης δραστηριοποίησης tour
operators στον προορισμό, καθώς και των υποδομών αεροπορικής προσβασιμότητας – απαιτείται βελτίωση λιμενικών υποδομών και ανάπτυξη στρατηγικής (με τη
δημιουργία cluster νησιών κάτω από τα εδραιωμένα brands) για την προσέλκυση της κρουαζιέρας στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει δύο Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO [Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου,
Ιστορικό Κέντρο (Χώρα) με την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης της Πάτμου], σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο
(μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, εκκλησίες κ.α.) με ορισμένα μνημεία να εμφανίζουν σημαντική επισκεψιμότητα και δυνατότητες για δημιουργία
αφηγηματικού για την προβολή και προώθηση του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στην Ρόδο, λόγω των υποδομών διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, της ύπαρξης αστικού κέντρου
με μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος και των σύγχρονων πολιτιστικών δρώμενων και φεστιβάλ, που συνάμα αποτελεί εμβληματικό τουριστικό προορισμό με γαστρονομία
και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και που μπορεί να προσελκύσει τόσο εγχώριο όσο και διεθνές ενδιαφέρον τουρισμού City Break, με σημαντικό ζήτημα ωστόσο την
περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό κατά τη χειμερινή περίοδο και την εποχική λειτουργία επιχειρήσεων (βλέπετε επόμενες σελίδες και τον προορισμό
«Ρόδο»)

•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό (στην Κω, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο προϊόν λόγω της θεματικής του Ιπποκράτη και της δυνατότητάς ανάδειξης της σε επίκεντρο για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα) λόγω των συνεδριακών
υποδομών υψηλού επιπέδου εντός ορισμένων μεγάλων ξενοδοχείων και θέρετρων που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, των σημαντικών
τουριστικών πόρων – ζητήματα, ωστόσο, αποτελούν η περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό κατά τη μη τουριστική περίοδο και η εποχική λειτουργία
επιχειρήσεων (βλέπετε επόμενες σελίδες και τους προορισμούς «Ρόδος» και «Κως»)

Sun &
Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός &
Θρησκευτικός Τουρισμός

City
Break

MICE
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
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή /
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού
Sun & Beach
•
•

•

•

•

Ήπιο και ελκυστικό κλίμα, ζεστό και ανέφελο καλοκαίρι μεγάλης διάρκειας με πολύ μικρή
πιθανότητα βροχής, κατάλληλο για υπαίθριες και τουριστικές δραστηριότητες όλο το χρόνο
Πολυάριθμες παραλίες αμμώδεις ή με βότσαλα και καθαρά κρυστάλλινα νερά, με έντονο
βαθμό διαφοροποίησης (παραλίες οργανωμένες με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ερημικές
σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για χαλάρωση / εξερεύνηση ή κατάλληλες για θαλάσσια
σπορ), καθώς και 46 βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία – με τις περισσότερες να βρίσκονται
σε Ρόδο και Κω (9,3% επί του συνόλου της χώρας)
Πλήθος νησιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του
προϊόντος, με στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα αγοράς που έχουν διαφορετικές ανάγκες
/ προτιμήσεις - πιο συγκεκριμένα:
− Προορισμοί κατάλληλοι για οικογένειες, με κατάλληλες υποδομές, ευρύχωρα δωμάτια,
all-inclusive προσφορές και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια με δραστηριοποίηση
διεθνών tour operators και αεροδρόμια με αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη
διαχείριση της Fraport Greece (π.χ. Ρόδος, Κως)
− Προορισμοί με έντονη νυχτερινή ζωή που αναδεικνύουν τον ελληνικό τρόπο
διασκέδασης, καθώς και επιλογές δραστηριοτήτων αναψυχής / ελεύθερου χρόνου
κινηματογράφους (π.χ. Ρόδος)
− Προορισμοί με αξιοσημείωτα πολιτιστικά / θρησκευτικά στοιχεία, αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία (π.χ. Πάτμος, Χάλκη, Κως, Ρόδος)
− Προορισμοί με παρθένα τοπία, ανέπαφη φύση και κρυμμένες ομορφιές, για λάτρεις των
περιηγήσεων και εξερευνήσεων (π.χ. Λέρος, Κάρπαθος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια)
Δύο διεθνώς αναγνωρισμένοι προορισμοί / brands, η Ρόδος και η Κως, με πρόσφατα
αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας υπό τη διαχείριση της
Fraport Greece που συγκεντρώνουν πολύ υψηλή συγκέντρωση τουριστικής προσφοράς
(ιδιαίτερα σε καταλύματα υψηλών κατηγοριών) και ζήτησης (βλέπετε τους προορισμούς
«Ρόδος» και «Κω» και το Παραδοτέο 3 για μία επισκόπηση των σχετικών ζητημάτων) σε
σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του προορισμού – 92,6% των ξενοδοχειακών δωματίων, το
77,9% των ενοικιαζόμενων δωματίων, 98,0% των ξενοδοχειακών δωματίων 4* και 5*, 82,7%
ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ και 3Κ και 95,1% των αφίξεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού
τύπου (πλην κάμπινγκ) με βάση στοιχεία 2019
Ορισμένα θέματα υποδομών (υδροδότησης, ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων /
απορριμμάτων), ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης, καθαριότητας δημοσίων χώρων,
ανεπαρκές οδικό δίκτυο και οδική σήμανση στα μικρότερα νησιά, υψηλή εποχικότητα
αφίξεων με συγκέντρωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδιαίτερα για Ρόδο και Κω,
υψηλός βαθμός εξάρτησης από διεθνείς tour operators, μοντέλο all-inclusive μαζικού
τουρισμού, καθώς και ταύτιση του προορισμού με το Sun & Beach και περιορισμένος
εμπλουτισμός / διαφοροποίησή του

Ναυτικός Τουρισμός
Yachting
• Νησιωτικό σύμπλεγμα σε κοντινή
απόσταση από τη γειτονική Τουρκία,
με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ήπιο
κλίμα, παρατεταμένη ηλιοφάνεια,
μελτέμια), εκτεταμένη ακτογραμμή και
εγγύτητα των νησιών μεταξύ τους που
επιτρέπει το σχηματισμό συστάδων
νησιών που ευνοεί την επίσκεψη
πολλών νησιωτικών προορισμών σε
μία διαδρομή (island hopping), καθώς
και σχετικές επιχειρήσεις και
δραστηριότητες (π.χ. ενοικίασης
σκαφών / υπηρεσιών / εξοπλισμού)
• Έλλειψη επαρκών υποδομών για τον
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών
αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια /
αγκυροβόλια κ.α.) λόγω της αυξημένης
ζήτησης για νέες θέσεις ελλιμενισμού
με μόνο 2 χωροθετημένες μαρίνες σε
Ρόδο [ (Νέα) Μαρίνα Ρόδου με 382
θέσεις, Μαρίνα Μανδρακίου με 175
θέσεις], 1 στην Κω με 250 θέσεις, 1
στη Λέρο με 220 θέσεις και 12
καταφύγια / αγκυροβόλια τουριστικών
σκαφών με 612 θέσεις (7 στην ΠΕ
Καλύμνου, 2 στην ΠΕ Κω, 2 στην ΠΕ
Ρόδου & 1 στην ΠΕ Καρπάθου) υφίσταται ανάγκη επενδύσεων σε
επίπεδο υποδομών, στρατηγικός
σχεδιασμός αναφορικά με ασφάλεια,
περιβαλλοντικούς όρους, τέλη
ελλιμενισμού κτλ. και κατάλληλη
προώθηση για περαιτέρω
ενδυνάμωση του προϊόντος

Κρουαζιέρα
• Ιδανική γεωγραφική θέση (στη ρότα των εταιρειών κρουαζιέρας) λόγω της εγγύτητας με την
Τουρκία με κατάλληλη νησιωτική διασπορά, εκτεταμένη ακτογραμμή, 4 νησιά πόλους έλξης
για την διεθνή κρουαζιέρα και σημεία ενδιαφέροντος - η Ρόδος αποτελεί έναν από τους πιο
δημοφιλείς και εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας
• Με βάση στατιστικά στοιχεία για το 2019, υποπροορισμοί με κίνηση κρουαζιέρας: Ρόδος
(258 κρουαζιερόπλοια & 308.194 επιβάτες), Πάτμος (156 κρουαζιερόπλοια & 112.721
επιβάτες), Σύμη (22 κρουαζιερόπλοια & 9.386 επιβάτες) και Κως (19 κρουαζιερόπλοια &
5.150 επιβάτες)
• Από το 2012 ο «Λιμένας Ρόδου» λειτουργεί και ως περιφερειακός λιμένας αφετηρίας
(homeport), λόγω της σχετικής εγγύτητας σε άλλα δημοφιλή ελληνικά νησιά (π.χ. Μύκονος,
Σαντορίνη, Κρήτη) και άλλους ελκυστικούς προορισμούς σε γειτονικές χώρες, του αριθμού
των διαθέσιμων πτήσεων charter από και προς τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
• Ανάγκη για αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε αρκετά από τα νησιά των
Δωδεκανήσων για την αντιμετώπιση ζητημάτων λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. έλλειψη
σταθμών ανεφοδιασμού, επισκευές προβλήτας), βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους επιβάτες κρουαζιέρας / ακτοπλοΐας, φιλοξενία μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων,
αποσυμφόρηση των επιβατικών ροών και δυνατότητα εξυπηρέτησης μαζικής εισροής
τουριστών – βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της
κρουαζιέρας
• Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ανάπτυξης της κρουαζιέρας στον προορισμό με
Ρόδο και Πάτμο να εστιάζουν στη βιώσιμη διαχείριση πιο μαζικής κρουαζιέρας και
δευτερεύοντες προορισμούς σε κρουαζιέρες (πολύ) μικρής δυναμικότητας (π.χ. μέχρι 100
άτομα) με πιο εξειδικευμένη και high-end στόχευση - αυτοί οι δευτερεύοντες προορισμοί
θα πρέπει να στοχεύουν σε επενδύσεις ποιοτικής αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών
• Η βελτίωση συνδεσιμότητας μεταξύ των νησιών μέσω ταχυπλόων και υδροπλάνων θα δώσει
τη δυνατότητα διοχέτευσης ροών κρουαζιέρας σε γειτονικά νησιά, καθώς τα υδροπλάνα θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην διασύνδεση των μεγάλων νησιών με τα νησιά δορυφόρους
τους π.χ. σύνδεση Ρόδου με Σύμη.
• Απαιτείται στρατηγική για την επαναφορά του προορισμού στο προσκήνιο (11% και 24 %
μείωση σε επιβάτες και κρουαζιερόπλοια την περίοδο 2014-2019) και την ένταξη του στα
δρομολόγια κρουαζιέρας για την αξιοποίηση της γεωγραφικής του θέσης, του πολιτιστικού
αποθέματος, καθώς και της διεθνούς φήμης των νησιών Ρόδος και Κως – υφίσταται
δυνατότητα δημιουργίας ενός πακέτου επιλογών με σχετικούς / προορισμούς κάτω από ένα
αναγνωρίσιμο brand π.χ. Ρόδος ή Κως, για την προώθηση και την ανάδειξη του ευρύτερου
συμπλέγματος των Δωδεκανήσων ως (εμπορικά) βιώσιμου προορισμού κρουαζιέρας
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού.
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
•

Μακραίωνη ιστορία (Προϊστορική και Μυκηναϊκή εποχή, Αρχαία Ελλάδα, Ελληνιστική Περίοδος, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Περίοδος, Ιταλοκρατία, Τουρκοκρατία), σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών

•

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO: η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου η οποία χρονολογείται από την αρχαιότητα (408 π.χ.), και το Ιστορικό Κέντρο (Χώρα) με την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο
της Αποκάλυψης της Πάτμου

•

Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν αξιοσημείωτα μνημεία και χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος (όπως το Κάστρο των Ιπποτών και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, το Ασκληπιείο και το Κάστρο Αντιμάχειας στην Κω, η Ακρόπολη
Ποσειδίου στην Κάρπαθο, το Σπήλαιο και το Μοναστήρι της Αποκάλυψης στην Πάτμο, τα ερείπια τριών αρχαίων πόλεων στην Ρόδο), μουσεία και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Κω, το Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου, το Λαογραφικό Μουσείο Καλύμνου, το Ναυτικό Μουσείο Σύμης κ.α.) με ορισμένα από αυτά να εμφανίζουν σημαντική επισκεψιμότητα.

•

Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και παγκοσμίως, την Πάτμο, η οποία έχει ανακηρυχθεί από τη σύγχρονη ελληνική πολιτεία ως «Ιερό Νησί», ενώ από το
1999 έχει συμπεριληφθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Επιπλέον, θρησκευτικοί πόροι που με κατάλληλη αξιοποίηση έχουν τη δυναμική να προσελκύσουν επισκέπτες είτε αυτοδύναμα είτε συμπληρωματικά είναι ο
Ναός της Παναγίας Κάστρου Ρόδου, η Ιερά Μονή Παναγίας Κυράς στην Κω, ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Κάσο, η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Καστελόριζο, τα τζαμιά του του Σουλεϊμάν και του Ρετζέπ Πασά κτλ.

•

Άλλοι πολιτιστικοί και θρησκευτικοί πόροι στον προορισμό αποτελούν οι οχυρωματικές κατασκευές όπως τα Κάστρα των Ιπποτών της Χάλκης, της χώρας Καλύμνου, της Αντιμάχειας και του Περιπάτου στην Κω, του χωριού της Σύμης, του
Παντελιού Λέρου, των Λειψών, της Απολακκιάς κ.α., οι 55 παραδοσιακοί οικισμοί και ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις με δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών επισκεπτών όπως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου, το Θερινό Φεστιβάλ
Ρόδου, το Φεστιβάλ Jazz Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κω, τα Ιπποκράτεια στην Κω, η αναπαράσταση αλίευσης σφουγγαριών στην Κάλυμνο, η αναπαράσταση Ιπποκρατικού Όρκου στο Ασκληπιείο της
Κω και τα πανηγύρια, ως επί το πλείστων, επικεντρωμένα στο θρησκευτικό στοιχείο και δεμένα με τις θρησκευτικές γιορτές σε όλα τα νησιά του προορισμού

•

Παραδοσιακή δωδεκανησιακή αρχιτεκτονική, η οποία διατηρείται παρά την τουριστική ανάπτυξη του προορισμού και εμπεριέχει κυκλαδίτικα στοιχεία, αλλά διαφοροποιείται λόγω της ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων (π.χ. διακόσμηση
των εξωτερικών τοίχων με οικόσημα και κατασκευαστικά στοιχεία όπως αψίδες) και ξεχωριστή άυλη πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερη τοπική κουλτούρα των Δωδεκανήσων που ενσωματώνει στοιχεία από την καθημερινή ζωή των
κατοίκων (π.χ. μουσική, χορός, γαστρονομία, ναυτική παράδοση, τοπικά πανηγύρια / εκδηλώσεις) και τις τοπικές παραδόσεις των νησιών που, ενώ προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κάθε νησί διαφοροποιώντας τα μεταξύ τους,
ταυτόχρονα αποτελούν μέρος της συνολικής Δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης που αποτελεί συνεκτικό στοιχείο του προορισμού (π.χ. οινοποιεία Ρόδου, ανεμόμυλοι Αστυπάλαιας, σπογγαλιεία στην Κάλυμνο, Χάλκη και Σύμη κ.α.)
και αποτελεί κατάλληλο πρωτογενές υλικό για τη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης σχετικής αφήγησης και ανάδειξης της κοινής ταυτότητας του προορισμού

•

Δυνατότητες αξιοποίησης του ιστορικού, θρησκευτικού και μυθολογικού στοιχείου των νησιών των Δωδεκανήσων για τη δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου για την προβολή και προώθηση του προορισμού (Ρόδος – νησί των
Ιπποτών, Κως – Ιπποκρατική ταυτότητα, Πάτμος – νησί της Αποκάλυψης, Λέρος – νησί της θεάς Αρτέμιδος)

•

Ταύτιση του προορισμού με το Sun & Beach, περιορισμένη και μη οργανωμένη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση του υφιστάμενου πολιτιστικού / θρησκευτικού κεφαλαίου (και για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach), ανάγκες
αναβάθμισης υποστηρικτικών υποδομών και μη εκθεσιακών χώρων και επέκτασης ωραρίων σε ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους.

•

Η επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους του προορισμού παρουσιάζει στασιμότητα και βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με την τάση των επισκεπτών για εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας, αλλά και της εντυπωσιακής αύξησης
που σημειώθηκε στις Κυκλάδες. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο σε ελλιπείς υποδομές που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την τουριστική κίνηση και ενδιαφέρον, αλλά και σε ανεπαρκή προώθηση των μνημείων που διαθέτουν τα
Δωδεκάνησα.

•

H σύγκριση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με άλλες ανάλογες Μεσαιωνικές πόλεις σε γειτονικούς προορισμούς (Dubrovnik στην Κροατία, Valetta στη Μάλτα, Kotor στο Μαυροβούνιο) αποκαλύπτει τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης
που υπάρχουν και τα οποία άπτονται της προώθησης της ευταξίας, της αισθητικής αναβάθμισης, της χωροθέτησης και της ελαχιστοποίησης της οπτικής όχλησης στην Καστροπολιτεία της Ρόδου, καθώς και της αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των τειχών.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του City Break και του MICE.
City Break
•

•

•

•

Το νησί της Ρόδου πληροί ορισμένες από τις
προϋποθέσεις για τουρισμό City Break
μεταξύ των υπολοίπων Δωδεκανήσων,
καθώς διαθέτει υποδομές διεθνούς
αεροπορικής συνδεσιμότητας, επαρκές και
υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό
και εγγύτητα με την Τουρκία.
Αστικό κέντρο με κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα, αίσθηση αρχοντιάς
ανεπτυγμένο εμπορικό κέντρο (διεθνείς
αλυσίδες καταστημάτων), πλούτο
πολιτιστικών πόρων, μνημείων, σημείων
ενδιαφέροντος εντός του αστικού ιστού
(μεσαιωνική πόλη), γαστρονομικές επιλογές,
νυχτερινή ζωή και ορισμένα φεστιβάλ
H μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το
εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο και η
εποχική λειτουργία επιχειρήσεων
αποτελούν ζήτημα για την ανάπτυξη του
City Break και την επέκταση της τουριστικής
περιόδου.
Θέματα υποδομών εντός της πόλης της
Ρόδου (υδροδότηση, ενέργεια, διαχείριση
αποβλήτων / απορριμμάτων, ανεπάρκεια
χώρων στάθμευσης, οδικής σήμανσης και
καθαριότητας δημόσιων χώρων, φαινόμενα
συμφόρησης, ελλείψεις δημοσίων
συγκοινωνιών κ.α.), ζητήματα σχετικά με
συντήρηση, αξιοποίηση, αισθητική και
ποιοτική αναβάθμιση (σε επίπεδο
δραστηριοποιούμενων τουριστικών
επιχειρήσεων) της Μεσαιωνικής Πόλης της
Ρόδου, καθώς και ανάγκη δημιουργίας
ολοκληρωμένου χρονολογίου εκδηλώσεων
όλο το έτος για την προσέλκυση τουριστικού
ενδιαφέροντος

MICE
•

Ρόδος και Κως, ασφαλείς προορισμοί με δυνατότητα προσέλκυσης τουρισμού MICE, από τους εμβληματικότερους προορισμούς της χώρας με διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα που
συνδυάζουν ήλιο και θάλασσα με γαστρονομία, πολιτιστικό πλούτο, ζωντανή ατμόσφαιρα, μοναδικό φυσικό κάλος και ποικίλες επιλογές διασκέδασης και δραστηριοτήτων αναψυχής
για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων – μοναδικό USP της Κω ως τόπου που έζησε και δίδαξε ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής (σταθερό σημείο
συνάντησης για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και δυνατότητα προσέλκυσης συνεδρίων και εκδηλώσεων που αφορούν και άλλους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς κλάδους)
Ρόδος
• Περίπου 30 εγκαταστάσεις συνεδρίων και συνεδριάσεων στο νησί με τους περισσότερους χώρους να αποτελούν μεγάλα ξενοδοχεία ή θέρετρα υψηλών κατηγοριών (4* ή 5*) με
εγκαταστάσεις που ξεκινούν από λίγες αίθουσες συναντήσεων έως ολοκληρωμένο πακέτο συνεδριακών αιθουσών και αιθουσών συναντήσεων
• Περίπου 120 αίθουσες συνεδριάσεων, με δυναμικότητα 41.417 ατόμων συνολικά, με το 40% αυτών να διαθέτει χωρητικότητα για 250 έως 999 άτομα και το 13% αυτών να μπορεί να
εξυπηρετήσει 1.000 ή περισσότερα άτομα
• Οι δύο μεγαλύτεροι χώροι εκδηλώσεων είναι τα ξενοδοχειακά θέρετρα / συνεδριακά κέντρα 5* Rodos Palace Luxury Convention Resort και Akti Imperial Hotel & Colosseum Convention
Center που διαθέτουν 19-23 αίθουσες συνεδρίων με μέγιστη χωρητικότητα των μεγαλύτερων αιθουσών τους τα 3.400 ή περισσότερο άτομα και συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν το 57%
της δυναμικότητας MICE στο νησί.
• Πληθώρα χώρων ιστορικής σημασίας και ιδιαίτερης ομορφιάς που μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν χώρους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δεξιώσεων στα πλαίσια συνεδρίων,
επίσημων δείπνων και συναντήσεων (π.χ. το Μεσαιωνικό Κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου, ο κήπος «Ήχος και Φως», το Φρούριο του Αγίου Νικολάου, το Αρχαίο Στάδιο στους
πρόποδες της Ακρόπολης της Λίνδου)
• Αρχικές προσπάθειες του Δήμου Ρόδου για τη δημιουργία ενός Convention Bureau με στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού ως συνεδριακού προορισμού
• Χαμηλή παρουσία / συμμετοχή στον διεθνή συνεδριακό τουρισμό, λόγω μειωμένης αεροπορική σύνδεσης με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο και εποχικής λειτουργίας
επιχειρήσεων, που υπονομεύει την ανάπτυξη του MICE και τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής περιόδου
Κως
• Χαμηλή παρουσία / συμμετοχή στον διεθνή συνεδριακό τουρισμό λόγω μειωμένης αεροπορική σύνδεσης με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο και εποχικής λειτουργίας
επιχειρήσεων που υπονομεύει την ανάπτυξη του MICE και τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής περιόδου
• Συνεδριακές εγκαταστάσεις με κατάλληλες υποδομές και ευρύχωρες αίθουσες εντός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του προορισμού (π.χ. Αντιμάχεια,
Καρδάμαινα, Κέφαλος, Μαρμάρι, Μαστιχάρι κ.α.) που όμως φαίνεται να παραμένουν αναξιοποίητες βάσει του δυναμικού που διαθέτουν:
− Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω (Kos International Conference Center) εντός του Kipriotis Village Resort, από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα συνεδριακά κέντρα στην Ελλάδα,
συνολικής χωρητικότητας 5.500 ατόμων, με 20 αίθουσες, με κεντρική αίθουσα 2.300 ατόμων και εκθεσιακό χώρο 3.000 τ.μ., με πρωτοποριακό design, μοντέρνα υλικά, τεχνολογία
αιχμής και αυτόνομες εγκαταστάσεις catering
• Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω, το οποίο διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ιατρικού χαρακτήρα και επιτυχία της Κω στην προσέλκυση της διοργάνωσης του συνεδρίου
ICASSP (International Conference on Acoustics, Speechand Signal Processing), που αποτελεί κορυφαίο συνέδριο για τεχνολογίες πληροφορικής και εφαρμογές σε βιοϊατρική, μηχανική
μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική με την παρουσία πολυεθνικών οργανισμών με μεγάλη αναγνωρισιμότητα όπως π.χ. Apple, Google, Amazon, Facebook κ.α., το 2023 που
αναμένεται να προσελκύσει ~5.000 άτομα στο νησί (3.000 – 3.500 συνέδρους)
• Πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού για την επανατοποθέτηση του brand της Κω, την καλύτερη αξιοποίηση της θεματικής ενότητας Ιπποκράτης και την προβολή και προώθηση της
Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού με έναν από τους βασικούς άξονες να αποτελεί η διοργάνωση παγκόσμιου ιατρικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης
• Σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν, εποχική λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων καταλύματος, εστίασης και αναψυχής και μειωμένη διεθνής αεροπορική σύνδεση με το
εξωτερικό εκτός της τουριστικής σεζόν, που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη του MICE, δεδομένης και της υψηλής δημοφιλίας της Κω ως προορισμού αναψυχής
κατά την τουριστική σεζόν
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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 «Δωδεκάνησα».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση

Αγροτουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη παραγόμενων τοπικών προϊόντων, αγροτικών επιχειρήσεων και δυνατότητα κατάλληλης διασύνδεσης αυτών 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)

Οικοτουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, φυσικό περιβάλλον με ποικιλομορφία που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, καθώς και τοπία φυσικού κάλους,
κατάλληλα για την ανάπτυξη υπαίθριων φυσιολατρικών δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία κτλ.) για την ενίσχυση και τον
εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sports &
Activities

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
• Ιδανικές καιρικές συνθήκες και φυσικοί πόροι για υπαίθριες και θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, καταδυτικό τουρισμό
– πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Λέρο και Κάλυμνο), καθώς και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις με
δυνατότητα προσέλκυσης διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος και προοπτική για προσέλκυση τουρισμού γκολφ, εφόσον υλοποιηθεί και η σχεδιαζόμενη
επένδυση στο Αφάντου της Ρόδου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Γαστρονομικός
Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν λόγω της γαστρονομικής παράδοσης των Δωδεκανήσων που
συνδυάζει τη μεσογειακή διατροφή με στοιχεία από Ευρώπη, Ασία και Αφρική, των τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ, της οινικής παράδοσης
(οίνοι ΠΟΠ και επισκέψιμα οινοποιεία), των τοπικών επιχειρήσεων γαστρονομίας καθώς και των πρωτοβουλιών («Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης
2019», πρωτοβουλία AegeanCuisine) για την προώθηση των Δωδεκανήσων ως γαστρονομικού προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Τουρισμός
Ευεξίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη τεσσάρων αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στα Δωδεκάνησα με ανάγκες αναβάθμισης
υποδομών και αξιοποίησης και υπηρεσίες / εγκαταστάσεις spa και ευεξίας σε πολυτελή resort που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο Sun
& Beach προϊόν του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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 προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, Οικοτουρισμού και του
Sports & Activities που έχουν αναγνωρισθεί.
Αγροτουρισμός
•

Δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών παραγωγών / κτηνοτρόφων με τις τουριστικές επιχειρήσεις του
προορισμού για την δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα (π.χ. τρύγος /
συγκομιδή ελιάς, παραγωγή τυριού) για τον εμπλουτισμό κυρίως των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού
και του Sun & Beach

•

Στα Δωδεκάνησα έχουν καταγραφεί 55 παραδοσιακοί οικισμοί με πιο σημαντικούς τον μεσαιωνικό οικισμό
Όλυμπος Καρπάθου με τους ανεμόμυλους, τον μεσαιωνικό οικισμό της χώρας της Πάτμου, τον οικισμό Λίνδος στη
Ρόδο, τους νεοκλασικούς οικισμούς στην Σύμη και στο Καστελόριζο, την χώρα της Αστυπάλαιας κ.α. που μπορούν
να αποτελέσουν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού / Τουρισμού Υπαίθρου

Sports & Activities
•

Φυσικοί πόροι και κλίμα κατάλληλο για την ανάπτυξη υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο στη στεριά
(ορεινές ποδηλατικές / πεζοπορικές διαδρομές και αναρρίχηση κυρίως σε Αστυπάλαια, Νίσυρο, Κω, Κάλυμνο,
Κάρπαθο – η Κάλυμνος αποτελεί τον κορυφαίο αναρριχητικό προορισμό της Ελλάδας κ.α.) όσο και στη θάλασσα
(προορισμοί για surfing / kitesurfing η Ρόδος, η Πάτμος, η Κάρπαθος, θαλάσσια σπορ και κολύμβηση με
αναπνευστήρα σε πληθώρα νησιών), καθώς και σχετικές επιχειρήσεις και τοπικοί πάροχοι εμπειριών / εξοπλισμού

•

Ιδανικός προορισμός για ελεύθερες ή οργανωμένες καταδύσεις με 9 ναυάγια, κυρίως στη Λέρο, να βρίσκονται στη
λίστα με τα 91 ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού &
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) και είναι ανοιχτά για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής και με εξειδικευμένες
εταιρείες που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα και καταδυτικές εκδρομές, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια
Νότιου Αιγαίου σχεδιάζει τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Λέρο και Κάλυμνο, με σκοπό την προσέλκυση
καταδυτικού τουρισμού

•

Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για (επαγγελματίες ή
ερασιτέχνες) αθλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό όπως ο Μαραθώνιος Ρόδου Roads to Rhodes, το
Ολυμπιακό Τρίαθλο Ρόδου Οcean Lava Rhodes, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ρόδου, το Διεθνές Αναρριχητικό
Φεστιβάλ Καλύμνου, το Καταδυτικό Φεστιβάλ Καλύμνου, το Aegean Yachting Festival Ρόδου, το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ταχύτητας Ιστιοσανίδας Καρπάθου

•

Επενδυτικό σχέδιο στη φάση του σχεδιασμού / ανάπτυξης για την τουριστική αξιοποίηση παραλιακής έκτασης
1.500 στρ. και γηπέδου γκολφ στο Αφάντου στη Ρόδο που θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέλκυση
επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών (με αυξημένη μέση δαπάνη) και διεθνών διοργανώσεων γκολφ για την
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αξιοποιώντας το
ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, το φυσικό περιβάλλον και τις πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές αεροπορικής
πρόσβασης του νησιού

Οικοτουρισμός
•

Ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον με εναλλαγή πράσινου και μπλε, αποτελούμενο
από αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς όπως σπήλαια, ορεινούς όγκους, ηφαιστειακά συγκροτήματα,
υπολείμματα αρχαίων δασών (π.χ. Όρος Ατάβυρος Ρόδου, Ηφαίστειο Νισύρου, Σπήλαιο της Αποκάλυψης Πάτμου,
Σπήλαιο Χαρκαδιό Τήλου, ορεινοί όγκοι Τήλου, τα 50 καταγεγραμμένα σπήλαια στην Κάλυμνο), διατηρητέα
Μνημεία της Φύσης (π.χ. Δάσους Κυπαρισσιού Έμπωνα Ρόδου, Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω), τοπία
φυσικού κάλλους (π.χ. Επτά Πηγές Ρόδου, Πάρκο Ροδίνι, Όρμος Απολακκιάς, Χώρα Αστυπάλαιας, οι Νήσοι Γυαλί,
Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη και Χάλκη κ.α.), προστατευμένες περιοχές Natura 2000 (π.χ. Κοιλάδα των Πεταλούδων,
Όρμος Απολακκιάς, θαλάσσια περιοχή νοτίας Πάτμου, Υγρότοπος και ακτή Ψαλιδίου Κω, νησί Τήλου - το μοναδικό
νησί της Μεσογείου ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000), πλούσια θαλάσσια πανίδα και ορνιθοπανίδα (π.χ. είδη
υπό εξαφάνιση Caretta Caretta και Monachus Μonachus, ενδημικά πουλιά και σπάνια είδη) που μπορούν να
λειτουργήσουν ως βάση για την ανάπτυξη του Οικοτουρισμού, ωστόσο απαιτούνται έργα ανάπλασης αναφορικά
με τα πάρκα, τις περιπατητικές διαδρομές και τα μονοπάτια του προορισμού με σκοπό την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση επισκεπτών τους χειμερινούς μήνες

•

Εναλλακτικές δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, όπως π.χ. απλή / ορειβατική
ποδηλασία (κυρίως σε Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη και Χάλκη, Πάτμο, Κάρπαθο), αναρρίχηση (κυρίως σε Κάλυμνο,
Κάρπαθο) και πεζοπορικές διαδρομές σε όλα σχεδόν τα νησιά του προορισμού

•

Μουσείο Ελεφάντων στην Τήλο, δίπλα στο σπήλαιο Χαρκάδιο, όπου ανακαλύφθηκαν σκελετικά υπολείμματα από
~90 νάνους ελέφαντες, ενός είδους ελέφαντα της Μεσογείου που έφτανε σε ύψος τα 1,5 μ. και εξαφανίστηκε πριν
από 3.700 χρόνια αποτελώντας το τελευταίο είδος ελέφαντα στην Ευρώπη – στο Μουσείο εκτίθεται μία
τρισδιάστατη απεικόνιση / μοντέλο του σκελετού του νάνου ελέφαντα, εκθέματα από τις ανασκαφές στο
Χαρκάδιο και σχετικό εποπτικό υλικό
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του
Τουρισμού Ευεξίας που έχουν αναγνωρισθεί.
Γαστρονομικός Τουρισμός
•

•

Πληθώρα επιλογών από παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι εστιατόρια με haute cuisine που συνδυάζουν την
παράδοση με τις σύγχρονες τάσεις στην γαστρονομία, μερικά από τα οποία έχουν λάβει εθνικές αναγνωρίσεις /
βραβεύσεις (π.χ. Χρυσός Σκούφος, Top Notch, Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας), κυρίως σε Ρόδο και Κω

Τουρισμός Ευεξίας
•

Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (μελεκούνι, ελαιόλαδο Ρόδου, φασόλια κατταβιάς Ρόδου, το κρασοτύρι Κω / τυρί της
Πόσιας) και γαστρονομική παράδοση της κουζίνας των Δωδεκανήσων με την έντονη μεσογειακή ταυτότητα και τα
στοιχεία από τις 3 γειτονικές ηπείρους (Ασία, Αφρική και Ευρώπη λόγω της Ενετοκρατίας) με τοπικές συνταγές και
εδέσματα όπως πλιγούρι, ροδίτικα πιταρούδια, μακαρούνα του πασά, ακούμια, καραβόλοι (σαλιγκάρια
κοκκινιστά), λαγάνη, λόπια, γιαπράκια κ.α.

Ύπαρξη 4 αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στα Δωδεκάνησα:
–

Ιαματική Πηγή της Καλλιθέας σε απόσταση ~9 χλμ. από την πόλη της Ρόδου με υποδομές που χρήζουν
αναβάθμισης, ώστε να λειτουργεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ αποτελεί δημοφιλή προορισμό
για τη διοργάνωση γάμων ή άλλων εκδηλώσεων, ιδιαίτερα για την αγορά της Γερμανίας

–

Ιαματική πηγή Μανδρακίου στη Νίσυρο με υποδομές που χρήζουν συντήρησης / ανακαίνισης /
αποκατάστασης, καθώς πλέον λειτουργεί μόνο μια πτέρυγα

–

Ιαματικός Φυσικός Πόρος Αγίου Φωκά Κω - Εμπρός Θέρμης, μία φυσική πισίνα ακριβώς μπροστά από τη
θάλασσα με θερμές πήγες που αναβλύζουν μέσα από τη θάλασσα σε μία παραλία με σκουρόχρωμο
βοτσαλάκι- ωστόσο, εντοπίζεται μια αδυναμία στο θεσμικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει περαιτέρω επενδύσεις
σε σύνθετες υπηρεσίες ευεξίας

–

Νερό από πηγάδι οικισμού Θερμών Καλύμνου, με υποδομές που χρήζουν εκσυγχρονισμού και
αποκατάστασης λόγω της μακρόχρονης εγκατάλειψης

•

Διάκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019», προώθηση και
προβολή της γαστρονομικής της ιστορίας / παράδοσης που φτάνει μέχρι την αρχαιότητα, της τοπικής παραγωγής
και των γαστρονομικών εκδηλώσεων σε νέες αγορές

•

Πρωτοβουλία AegeanCuisine, επιχειρηματικό δίκτυο στο Νότιο Αιγαίο, για την ποιοτική αξιολόγηση και ένταξη
επιχειρήσεων (εστίασης, παραγωγής τροφίμων, καταλύματα, καταστήματα τροφίμων και ποτών) σε σύστημα
ανάδειξης και προβολής της αιγαιοπελαγίτικης οινογαστρονομίας με 196 επιχειρήσεις σε 28 νησιά μεταξύ των
οποίων και η Ρόδος, η Σύμη, η Τήλος και η Χάλκη

•

Νησιά με σημαντική οινική παράδοση και οργανωμένη αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή κρασιού (αμπελώνας
των Δωδεκανήσων με ένδειξη ΠΓΕ και παράδοση ερυθρού γλυκού κρασιού της ποικιλίας φωκιανός) σημαντικότερη μεταξύ των νησιών η Ρόδος, που διαθέτει τους οίνους ΠΟΠ Ρόδος (για ξηρούς) και Μοσχάτος
Ρόδου (για λευκούς γλυκούς) και την Κω με τον ΠΓΕ οίνο Κως, καθώς και πρόσφατη είσοδος της Λέρου και των
Λειψών και επικείμενη είσοδος της Πάτμου στα εμφιαλωμένα κρασιά που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση
της δυναμικής του προορισμού

Υπηρεσίες spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και άλλα ιδιωτικά κέντρα που λειτουργούν κυρίως στη Ρόδο και
στην Κω, σε συνδυασμό με ειδικά διατροφικά μενού και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, σε αρμονία με το
concept της ευεξίας, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες ευεξίας που προσφέρονται σε μικρές εγκαταστάσεις
για εναλλακτικές θεραπείες ολιστικού ή χαλαρωτικού τύπου π.χ. μαθήματα γιόγκα και λοιπές προσεγγίσεις με
στόχο την επίτευξη πλήρους εσωτερικής ισορροπίας και αρμονίας

•

Δυνατότητα αξιοποίησης των ιαματικών πηγών για την δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών και εμπειριών
Τουρισμού Ευεξίας σε συνδυασμό με υπηρεσίες spa, κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό σε
πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach προϊόντος του προορισμού

•

•

Ορισμένες γαστρονομικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κρασιού, αγροτικές γιορτές και πανηγύρια, παραδοσιακά
παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων / ποτών, καθώς και ορισμένοι επισκέψιμοι χώροι που συνδέονται με την
γαστρονομία και την τοπική παραγωγή, όπως το Μουσείο Μελισσοκομίας και Φυσικής ιστορίας της Μέλισσας της
Μελισσοκομικής Δωδεκανήσου, τοπικής εταιρείας παραγωγής και τυποποίησης μελιού
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Δωδεκάνησα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.
Α/Α

1

2

3

Κριτήρια

Προσβασιμότητα &
συνδεσιμότητα

Κύρια τουριστικά
προϊόντα

Συμπληρωματικά
τουριστικά προϊόντα

Βάρος
κριτηρίου

35%

25%

10%

Βαθμολογία

Σχόλια

2,7

• Αεροπορική: 3,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0
• Tα Δωδεκάνησα διαθέτουν 8 αεροδρόμια, το Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας», το Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης», τον Διεθνή Αερολιμένα Καρπάθου, τον Κρατικό
Αερολιμένα Κάσου, τον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας «Παναγίας», τον Κρατικό Αερολιμένα Καλύμνου, το Δημοτικό Αεροδρόμιο Καστελόριζου και τον Δημοτικό
Αερολιμένα Λέρου.Tα Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» και Κω «Ιπποκράτης» διαθέτουν πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και
σημαντική αεροπορική συνδεσιμότητα με διεθνείς αγορές και αυξητικό ρυθμό σε διεθνείς πτήσεις τα τελευταία χρόνια (2,3 εκατ. και 1,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις το
2019 σε Ρόδο και Κω, αντίστοιχα).
• 1 λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Ρόδος) και 1 λιμένας Εθνικής Σημασίας (Κως) και συνολικά 15 κύριοι λιμένες που εξυπηρετούν την επιβατική και εμπορική κίνηση
σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Λειψούς, Λέρο, Πάτμο, Κάσο, Νίσυρο, Μεγίστη, Τήλο, Σύμη και Χάλκη.

3,1

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): νησιωτικό σύμπλεγμα με ήπιο κλίμα και ηλιοφάνεια, με πολυάριθμες (οργανωμένες ή ελεύθερες) καθαρές παραλίες (46 βραβευμένες με
Γαλάζια Σημαία), νησιά με χαρακτηριστικά που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διαφορετικών κοινών και δύο προορισμούς διεθνούς τουριστικής εμβέλειας με
υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, την Ρόδο και την Κω, όπου όμως εμφανίζεται υπερσυγκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης (ζήτησης και
προσφοράς) σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά και μοντέλο τουρισμού all-inclusive με σημαντική εξάρτηση από tour operators
• Ναυτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0):
− Yachting (0,3 / 0,5): νησιωτικό σύμπλεγμα με εκτενή ακτογραμμή, εγγύτητα με την Τουρκία, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ευνοϊκές συνθήκες για ναυσιπλοΐα αναψυχής
και δυνατότητα δημιουργίας συστάδων νησιών για island hopping λόγω της εγγύτητας των νησιωτικών προορισμών – ανάγκες για δημιουργία νέων υποδομών για
τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και αναβάθμισής υποδομών / υπηρεσιών
− Κρουαζιέρα (0,3 / 0,5): υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας σε Ρόδο και Κω, πλεονεκτική γεωγραφική θέση σε εγγύτητα με την Τουρκία και τις ακτές
της Μικράς Ασίας, σημαντικοί «πόλοι έλξης» (σημεία ενδιαφέροντος, τουριστικοί πόροι σε νησιά του προορισμού όπως Ρόδος, Κως, Πάτμο κ.α.) που προσφέρουν τη
δυνατότητα δημιουργίας πακέτου επιλογών που συγκεντρώνει διάφορους σχετικούς προορισμούς – ανάγκες για αναβάθμιση υποδομών ελλιμενισμού
κρουαζιερόπλοιων
• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): μακραίωνη ιστορία, αξιοσημείωτα στοιχεία πολιτιστικού / θρησκευτικού ενδιαφέροντος από πολλές ιστορικές
περιόδους (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, κάστρα, εκκλησίες), ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 2 Μνημεία Παγκόσμια Κληρονομιάς
UNESCO και δυνατότητα δημιουργίας αφηγηματικού περιεχομένου αξιοποιώντας το ιστορικό, θρησκευτικό και μυθολογικό πλαίσιο των νησιών
• City Break (0,25 /1,0) & MICE (0,25 / 1,0): δυνατότητα ανάπτυξης ως δευτερεύον / υποστηρικτικό στον προορισμό με πόλους την Ρόδο (City Break, MICE) και την Κω
(MICE)

2,0

• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): δυνατότητα διασύνδεσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων με τον τουρισμό για την ενίσχυση / εμπλουτισμό του προϊόντος
• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον με τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες περιοχές
κατάλληλα για την ανάπτυξη φυσιολατρικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος
• Sports & Activities (0,6 / 1,0): περιβάλλον και καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στην ξηρά και στη θάλασσα,
θαλάσσιων, προσέλκυση αθλητικών διοργανώσεων με εθνικό / διεθνές ενδιαφέρον και δυνατότητα αξιοποίησης της αναβάθμισης του γηπέδου γκολφ στην Αφάντου
της Ρόδου για την προσέλκυση γκόλφερ και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25 / 1,0): πλούσια γαστρονομική και οινική παράδοση (προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, τοπικά εδέσματα), υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις εστίασης
και σίτισης, ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές δραστηριότητες όπως επισκέψιμα οινοποιεία
• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 4 Ιαματική Πηγές αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού και υπηρεσίες ευεξίας σε πολυτελή ξενοδοχεία και άλλα
ιδιωτικά κέντρα
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Δωδεκάνησα» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.
Α/Α

Κριτήρια

Βάρος
κριτηρίου

Βαθμολογία

Σχόλια

4

Διεθνής φήμη &
αναγνωρισιμότητα,
σημεία
ενδιαφέροντος &
Mνημεία UNESCO

20%

3,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 5,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
− Στη λίστα του ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller με τα 23 πιο ελκυστικά ελληνικά νησιά για επίσκεψη το 2021 συμπεριλαμβάνονται τα νησιά των
Δωδεκανήσων Πάτμος, Σύμη, Αστυπάλαια, Ρόδος.
− Στις πρώτες θέσεις σε λίστα άρθρου για την Ελλάδα το 2020 εμφανίζονται οι Λειψοί στην ιστοσελίδα του Vagabond, του δημοφιλέστερου ταξιδιωτικού περιοδικού
της Σουηδίας.
− Σύμφωνα με το διεθνή ειδησεογραφικό ιστότοπο Business Insider (2017) η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Τήλος συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στα 12 ελληνικά νησιά «για
κάθε τύπο ταξιδιώτη».
• Περισσότερα από 1000 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον
προορισμό «Δωδεκάνησα»
• Παλιά Πόλη της Ρόδου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (ανακηρυγμένο το 1988), Ιστορικό Κέντρο (Χώρα) με την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης της Πάτμου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (ανακηρυγμένο το 1999)

5

Υφιστάμενη ζήτηση

5%

5,0

• ~3,9 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6

Υφιστάμενη
προσφορά (διαμονή)

5%

Συνολική βαθμολογία προορισμού

4,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 5,0 / 5,0
− ~95,4 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019
• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμός δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~58,2% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

3,1 / 5,0
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Δωδεκάνησα» θα πρέπει
να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία,
Πολωνία, Ρωσία, Ολλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία,
Πολωνία, Ρωσία, Ολλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ρωσία,
Ολλανδία, Τουρκία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία,
Πολωνία, Ρωσία, Ολλανδία
Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Φινλανδία,
Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Αυστρία,
Ελβετία, Νορβηγία), ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Τουρκία,
Μέση Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Φινλανδία,
Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Αυστρία,
Ελβετία, Νορβηγία), ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Τουρκία,
Μέση Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Φινλανδία,
Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Αυστρία,
Ελβετία, Νορβηγία), ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Τουρκία,
Μέση Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Φινλανδία,
Τσεχία, Δανία, Βέλγιο, Αυστρία,
Ελβετία, Νορβηγία), ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Τουρκία,
Μέση Ανατολή

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
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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 «Δωδεκάνησα» θα πρέπει
να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Σουηδία, Ισραήλ, Ιταλία,
Πολωνία, Ρωσία, Ολλανδία
Αγροτουρισμός

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Ολλανδία,
Φινλανδία, Τσεχία, Δανία,
Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία,
Νορβηγία), ΗΠΑ, Καναδάς,
Αυστραλία, Τουρκία, Μέση
Ανατολή

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
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Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

•
1.1.1. Αναβάθμιση αερολιμένων και βελτίωση
αεροπορικής συνδεσιμότητας του Προορισμού
•

•

•
1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

•

•
•
•
•
•
•

Προώθηση / προβολή της αναβαθμισμένης και σύγχρονης εικόνας των αεροδρομίων Ρόδου και Κω, ως κύριες πύλες εισόδου στα Δωδεκάνησα από το
εξωτερικό, και ενίσχυση συνδεσιμότητας τους με το εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα κατά τους μήνες πέραν της
περιόδου αιχμής της τουριστικής κίνησης με παράλληλη ανάπτυξη προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών για την επέκταση της τουριστικής περιόδου
Αναβάθμιση αερολιμενικών υποδομών περιλαμβάνοντας την ανακαίνιση αεροσταθμών, την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροδρομίων και των
διαδρόμων προς/απογείωσης, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την άμβλυνση των σημείων συμφόρησης (πτητικό έργο,
εξυπηρέτηση επιβατών, περιβάλλον χώρος εκτός αεροσταθμού) και τη βελτίωση των εναέριων λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται (ΥΠΑ):
− Κάρπαθος: ανάγκη για 2 πρόσθετες θέσεις για στάθμευση αεροσκαφών και αύξηση χωρητικότητας του αεροδρομίου από 4 σε 8 κινήσεις
αεροπλάνων την ώρα
− Κάλυμνος: επέκταση του μήκους αεροδιαδρόμου κατά 60 μέτρα
− Κάσος: επέκταση του χώρου στάθμευσης κατά 1 ή 2 πρόσθετες θέσεις
− Καστελόριζο: επέκταση διαδρόμου κατά 250 μέτρα και του πλάτους του κατά 30 μέτρα, και νέο σταθμός επιβατών 500 τ.μ.
Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης 23 περιφερειακών αεροδρομίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
αυτά των Καρπάθου (στην πρώτη ομάδα αεροδρομίων με επιβατική κίνηση άνω των 100.000 επιβάτων ετησίως), Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας,
Καστελόριζου και Κάσου (στην τρίτη ομάδα αεροδρομίων με επιβατική κίνηση κάτω των 30.000 επιβατών ετησίως) γεγονός το οποίο θα σημάνει την
περαιτέρω αναβάθμιση των αερολιμενικών υποδομών, την ενεργό προσέλκυση νέων πτήσεων και την αύξηση της συνδεσιμότητας αυτών των νησιών,
καθώς και την ενεργό προώθηση και προβολή αυτών των προορισμών από τους διαχειριστές των αεροδρομίων και τις αεροπορικές εταιρείες,
αυξάνοντας ουσιαστικά τις πύλες εισόδου στα Δωδεκάνησα και αναδεικνύοντας τις υπο-συστάδες νησιών που υφίστανται στο νησιωτικό σύμπλεγμα
Προώθηση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των αερομεταφορών με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές στα νησιά που αποτελούν κόμβους
συνδυασμένων μεταφορών των δύο δικτύων ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση εξωτερικών ροών (κυρίως τουριστικής κίνησης) σε πρώτο βαθμό
αεροπορικώς και στη συνέχεια η διάχυση της ροής της κίνησης στα γύρω νησιά – προορισμούς με τη χρήση γρήγορων σκαφών
Αναβάθμιση, συντήρηση, αποκατάσταση (π.χ. αποκατάσταση Λιμένα Κω από ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2017) και βελτίωση
λιμενικών υποδομών (πρόσδεσης, δέστρες, επέκταση / επισκευή προβλήτας ή / και λιμενοβραχίονα, εκβάθυνση λιμενολεκάνης ή / και βελτίωση /
επέκταση προβλήτας, τοποθέτηση φωτοσημάνσεων και προσκρουστήρων) ιδίως σε μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων (Καστελόριζο, Λειψοί,
Κάλυμνος, Νίσυρος, Κάσος, Κάρπαθος) και συναρτώμενων βασικών υποδομών (αναμονής, υγείας, ασφάλειας, ιατρικής περίθαλψης, φωτισμού,
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επιβατών, οδικής προσβασιμότητας, χωροθέτησης και διαγράμμισης των λειτουργικών ζωνών του λιμένα,
συγκοινωνιακής σύνδεσης κτλ.) με στόχο τη βελτίωση /ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακών / διαπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων
Εξέταση συνένωσης των Λιμενικών αρχών των νησιών υπό μία Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένων Δωδεκανήσου» με στόχο την δυναμικότερη
προώθηση των λιμενικών αναγκών των νησιών και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους βάσει των
προκλήσεων που πηγάζουν από την εξέλιξη της ναυπηγικής και την ανάγκη ελλιμενισμού πλοίων μεγαλύτερου όγκου και ιπποδύναμης
Επιλογή συγκεκριμένων λιμένων για την εξυπηρέτηση Κρουαζιέρας και προγραμματισμός απαιτούμενων έργων (π.χ. δημιουργία υποδομών στο
τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί με τα Κρουαζιερόπλοια αλλά και με καταμαράν από την Τουρκία)
Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση
λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών)
Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας μεταξύ των νησιών των Δωδεκανήσων που εξυπηρετείται από υφιστάμενη εταιρεία
δραστηριοποιούμενη στις θαλάσσιες συγκοινωνίες της περιοχής και με άλλα μέσα (π.χ. θαλάσσια ταξί)
Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) στα νησιά Κω, Ρόδο, Σύμη, Πάτμο, Κάρπαθο και
Κάλυμνο και βελτίωση στη διαχείριση των υφιστάμενων και νέων υποδομών τουρισμού σκαφών αναψυχής ιδιαίτερα όσον αφορά τις θέσεις
ελλιμενισμού και την καθαριότητα από τα λύματα των σκαφών
Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων [Υδατοδρόμια Ρόδου (2), Χάλκης, Σύμης, Τήλου, Καρπάθου, Καστελόριζου,
Αγαθονησίου, Νίσυρου, Αστυπάλαιας και Κάσου] για την αξιοποίηση των υδροπλάνων ως μέσου άρσης της θαλάσσιας απομόνωσης των Δωδεκανήσων,
και ιδίως των μικρών νησιών, και ενίσχυσης της ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας
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1.1.3. Βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά και της •
συνδεσιμότητας του προορισμού
•
•
•
•
1.1.4. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και
μειωμένη κινητικότητα

•

1.1.5. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

•

•

•
•
•
•
1.1.6. Ενίσχυση υποδομών υγείας

•
•

•

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών

•

Βελτίωση /συντήρηση κεντρικού και επαρχιακού οδικού δικτύου όλων των νησιών των Δωδεκανήσων (οδική ασφάλεια, σήμανση, ηλεκτροφωτισμός,
καταγραφή επικίνδυνων σημείων κ.α.), τόσο των μικρών όσο και των δύο μεγάλων τουριστικών πόλων Ρόδου και Κω, καθώς και οδών πρόσβασης σε
τουριστικούς προορισμούς
Βελτίωση ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων με λιμένες και αερολιμένες, αφού κατά την περίοδο αιχμής παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση
πέριξ της περιοχής των λιμένων αρκετών νησιών και δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης
Βελτίωση συνδεσιμότητας λιμένων και αερολιμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τις πρωτεύουσες (χώρες) εκείνων των νησιών που βρίσκονται μακριά
από αυτές τις υποδομές (π.χ. σύνδεση αερολιμένα Καρπάθου με Όλυμπο μέσω γραμμής Λεωφορείου)
Βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, ταξί) στα νησιά συμπεριλαμβανομένων των
στάσεων / χώρων αναμονής, ειδικά σε προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος
Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα των νησιών με την
υπόλοιπη επικράτειά τους
Βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ τοποθεσιών
τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδίως κατά την περίοδο αιχμής
Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, της
υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών
Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένες) καθώς και χωροθέτηση
δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών (όπως π.χ. έγινε στα αεροδρόμια Κω και Ρόδου από την Fraport)
Υποστήριξη, προώθηση, επέκταση και ενίσχυση του δικτύου και συστήματος τηλεϊατρικής στα Δωδεκάνησα, με την ένταξη περισσότερων -ειδικά των
μικρών και απομακρυσμένων- νησιών των Δωδεκανήσων
Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηρίων και υποδομών τους
σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
των νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά των Δωδεκανήσων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού
πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά των Δωδεκανήσων με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (ασθενοφόρα, μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου σε νησί της
Περιφέρειας) καθώς και του συστήματος αεροδιακομιδών με στόχο την 24ωρη κάλυψη των αναγκών τους, τουλάχιστον μέχρις ότου το επίπεδο
εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού των δομών υγείας στα νησιά να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά τουλάχιστον στις βασικές
υγειονομικές ανάγκες
Διασφάλιση αδιάλειπτης υδροδότησης των άνυδρων νησιών των Δωδεκανήσων και ανάπτυξη/συντήρηση των κατάλληλων υποδομών (π.χ. Δικτύου
Μονάδων Αφαλάτωσης, υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς νερού) σε όλα τα άνυδρα νησιά για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης
πόσιμου νερού
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1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου,
Αναβάθμιση &
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος
προώθηση τουριστικού
τουριστικής προβολής και προώθησης
προϊόντος

Στρατηγικές δράσεις
•

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Δωδεκάνησα», ενώ προτείνεται η
δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη των υπόπροορισμών και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού
υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

•

Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του brand «Δωδεκάνησα» προωθώντας την ποικιλομορφία και το πλήθος
επιλογών που προσφέρει το νησιωτικό σύμπλεγμα υπό την ενιαία αρχιτεκτονική και πολιτιστική του ταυτότητα, που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως
συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, συνέργειες με τον ΕΟΤ και την Marketing Greece, το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια και θα έχει ως στόχο
τη ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης γύρω από τους οποίους θα μπορούν να θεμελιωθούν υπο-προορισμοί της μορφής cluster (ΚάρπαθοςΚάσος, Ρόδος-Τήλος-Χάλκη-Σύμη-Καστελόριζο, Κως-Νίσυρος, Κάλυμνος-Λέρος-Πάτμος-Αστυπάλαια)

•

Καλύτερη στόχευση (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence) της διαφημιστικής προβολής του brand «Δωδεκάνησα» και των νησιωτικών
υπο-συστάδων ανά ομάδα στόχο (π.χ. πολιτιστικός τουρισμός, silver economy και οικογενειακές διακοπές στην Ρόδο, οικοτουρισμός στην Τήλο) και
καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του προορισμού (π.χ. Μεσαιωνική Πόλη και γαστρονομία της Ρόδου,
Κάστρο και Παλαιά Πόλη της Κω, κυκλαδίτικος χαρακτήρας της Αστυπάλαιας, λαογραφία, παράδοση και μεσαιωνικός οικισμός Καρπάθου,
θρησκευτικότητα Πάτμου, καταδυτική εμπειρία Καλύμνου, ηφαίστειο Νισύρου, γραφικότητα Καστελόριζου, Σύμης και Χάλκης) και των επιμέρους
τουριστικών πόλων του

•

Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους
τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/
ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό

•

Συμμετοχή μαζί με τοπικά τουριστικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market Λονδίνου, ITB
Βερολίνου) και εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις σχετικά π.χ. με ταξίδια πολυτελείας, γαστρονομία στις οποίες θα αποστέλλονται στελέχη του
τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

•

Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με εφαρμογή εύρους εργαλείων, όπως η δυναμική τιμολογιακή πολιτική από ιδιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού
και δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται τουριστικά αξιοθέατα, η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων εκτός της περιόδου αιχμής, η λειτουργία
περισσότερων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

•

Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες με
έρευνα για πιθανές αγορές στόχους και στόχευση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους

•

Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων
και των νησιωτικών υπο-συστάδων των Δωδεκανήσων

•

Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια και συνεργειών με σχετικούς φορείς για την αξιοποίηση των επενδυτικών κινήτρων και την προώθηση των
Δωδεκανήσων ως κινηματογραφικού προορισμού
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•
1.2.2. Εμπλουτισμός και σύνδεση των κύριων και
Αναβάθμιση &
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
(συνέχεια)

Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής πρότασης των «Δωδεκανήσων» με στόχο την καταπολέμηση της
εποχικότητας - ως υποστηρικτικά προϊόντα του συνδυασμού Ήλιος & Θάλασσα, Ναυτικός Τουρισμός και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
μπορούν να τονιστούν πρωτίστως η γαστρονομία σε συνδυασμό με την αγροδιατροφή, αλλά και επιλογές που προσφέρει ο προορισμός ως προς τον
τουρισμό υπαίθρου (φυσιολατρικό, αθλητικό) και τον τουρισμός ευεξίας - προαγωγή αυτών των στοιχείων μέσω ανάπτυξης θεματικών τουριστικών
προϊόντων που θα συνδέουν κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα στην πώληση (π.χ. ξενοδοχείο + δραστηριότητα) και προσφορών
χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months)

•

Προώθηση του αναπτυξιακού μοντέλου τουρισμού των Δωδεκανήσων υπό τη μορφή συστάδων νησιών (όπως έχουν προαναφερθεί), με κεντρικούς
πόλους ανάπτυξης τη Ρόδο και τη Κω, πρόσθετες συστάδες με επίκεντρο την Κάρπαθο και την Πάτμο, δομώντας συμπληρωματικότητας στο ανά
συστάδα προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με στόχο τη διάχυση των ωφελειών του τουριστικού προϊόντος, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς της Δωδεκανήσου

•

Προώθηση οριζόντιας δικτύωσης νησιωτικών συστάδων των Δωδεκανήσων ανά θεματικό τουριστικό προϊόν (π.χ. γαστρονομικές, πολιτιστικές,
ιστιοπλοϊκές διαδρομές) και ανάπτυξη οικοπολιτιστικών διαδρομών / δικτύων

•

Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης (αναβίωση ποδηλατικής διαδρομής στη Ρόδο, θαλάσσιες και καταδυτικές δραστηριότητες,
αναρρίχηση) και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

•

Ανάδειξη του προορισμού και των υπο-συστάδων του ως κέντρο ναυτικού τουρισμού σκαφών αναψυχής και προώθηση ενεργειών αναβάθμισής και
σύνδεσής του με τον πολιτιστικό τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής και τον οικοτουρισμό

•

Προώθηση και προβολή του Ναυτικού Τουρισμού σε συνδυασμό με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό. Οριοθέτηση αλιευτικών πεδίων σύμφωνα
με τους περιορισμούς της νομοθεσίας και αξιοποίηση του ενάλιου αποθέματος

•

Αξιοποίηση των προστατευόμενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Δωδεκανήσων για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού οικολογικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως:
−

Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών αλιευτικού τουρισμού στις νησιωτικές υπο-συστάδες των Δωδεκανήσων

−

Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό
με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος -κυρίως σε Ρόδο, Κω και Κάρπαθο- και τον εμπλουτισμό του κύριου τουριστικού προϊόντος Sun and Beach

−

Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών οικοτουρισμού για τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, που
εντοπίζονται κυρίως στα νησιά της λεγόμενης «άγονης» γραμμής των Δωδεκανήσων (Χάλκη, Αγαθονήσι, Λειψοι-Αρκιοί-Μαράθι, Ψέριμος-Τέλενδος,
Λέβιθα) προσφέροντάς τους συγκριτικό πλεονέκτημα, διακριτή τουριστική ταυτότητα και ιδιαίτερη προβολή, και του δικτύου των περιοχών
NATURA, εκ των οποίων 29 εντοπίζονται στην περιοχή Καρπάθου-Σαρίας (ομώνυμος Φορέας Διαχείρισης)

•

Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

•

Προώθηση και προβολή των τριών «πράσινων» και «έξυπνων» νησιών (Αστυπάλαια, Τήλος, Χάλκη) που διαμορφώνονται και αναδύονται στην
Δωδεκάνησο

•

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών με στόχο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς εκτός της κύριας περιόδου (MICE, Τουρισμός Ευεξίας, Τρίτη
Ηλικία - Silver Economy, Sports & Activities)

•

Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής
προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)

•

Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου
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1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των
Αναβάθμιση &
επισκεπτών και αναβάθμιση του τουριστικού
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
προϊόντος
(συνέχεια)

Στρατηγικές δράσεις
•

Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών
(πέργκολες, παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.)

•

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών

•

Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης/αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών
προδιαγραφών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές των νησιών, απόσυρσης απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού
αποθέματος με τη μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα υψηλής κατηγοριοποίησης (boutique hotels) και καινοτόμων υπηρεσιών, ανάπτυξης
«πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών
επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

•

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

•

Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και
πιστοποίησης ποιότητας, διεθνούς εμβέλειας, εθνικής, περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών

•

Ανάδειξη των μικρών οικογενειακών μονάδων –ιδιαίτερα στα μικρά νησιά του προορισμού- που προφέρουν μια διαφορετική διάσταση στη φιλοξενία
και μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς πρωταγωνιστές στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών

•

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η
σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση

•

Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

•

Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα,
services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό •
επίπεδο
•

Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

•

Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας των δρώντων και των ενδιαφερόμενων φορέων του προορισμού με τους αντίστοιχους του προορισμού των
Κυκλάδων
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Στρατηγικές δράσεις

•
Ψηφιακή αναβάθμιση & 1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες
μετασχηματισμός
και επιχειρήσεις

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Δωδεκάνησα» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα
δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης
στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ.
τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη - ενδεικτικά, θα
συγκεντρώνει πληροφορίες όπως:
−

Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού
πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές
πληροφορίες πρώτης ανάγκης)

−

Δεδομένα για την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.)

−

Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν

−

Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και
άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, πρόγνωση καιρού και διαθέσιμες επιλογές δραστηριοτήτων για τους τουρίστες κτλ.)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση σε αγορές και πρόβλεψη της ζήτησης, για την κάλυψη των αναγκών των
τουριστών, για ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης και προβολής και για βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης

•

Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του επισκέπτη αλλά
και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στους νησιωτικούς προορισμούς
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Ψηφιακή αναβάθμιση & 1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε
τουριστικούς πόλους του προορισμού
μετασχηματισμός
(συνέχεια)

Στρατηγικές δράσεις
•

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση)
− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα,
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά μέσα και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες
για να μπορέσει να αποδώσει η ηλεκτροκίνηση) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα),
ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη των νησιών των
Δωδεκανήσων

•

Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και από
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2019):
− Συστήματα Πληροφόρησης τελικού χρήστη (π.χ. εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά, ψηφιακοί χάρτες οδικών δικτύων, πληροφόρηση ΜΜΜ-έξυπνες
στάσεις, θέσεις στάθμευσης-μετεπιβίβασης (park & ride), πληροφόρηση για χρονοαποστάσεις και αναμενόμενες καθυστερήσεις, μετεωρολογικές
πληροφορίες προσαρμοσμένες για οδικά δίκτυα κ.α.)
− Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης (π.χ., προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές, διαχείριση/ παροχή προτεραιότητας σε ΜΜΜ, διαχείριση θέσεων
στάθμευσης, εργασιών κατασκευής/ συντήρησης οδού, στόλου οχημάτων κ.α.)
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1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος του
προορισμού

1.4.2. Βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του
προορισμού και προώθηση δράσεων
αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης
ενέργειας

Στρατηγικές δράσεις
•

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών 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 (εστιασμένες παρεμβάσεις σε αναδυόμενους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος)

•

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην
Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων,
με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των
αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δέσμη έργων με ΣΔΙΤ που συνδέονται με τη διαχείριση
απορριμμάτων της Ρόδου και περιλαμβάνουν την ανάγκη επέκτασης του ΧΥΤΥ Βόρειας Ρόδου, τη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων υπολειμματικών
Απορριμμάτων και ίλυος, Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών, τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών, τη Μονάδα επεξεργασίας/κομποστοποίησης της ίλυος καθώς και δύο σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

•

Προώθηση και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων μικρών νησιωτικών οικισμών στα
Δωδεκάνησα

•

Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (2.000 –15.000 ισοδύναμος πληθυσμός)

•

Ανάπτυξη νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Αντιμάχειας και Καμάριου Κέφαλου στην Κω)

•

Κατασκευή, επέκταση, αναβάθμιση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης και διύλισης, δεξαμενές αποθήκευσης
νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων

•

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις

•
•

Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα νησιά
Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας

•

Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

•

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

•

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

•

Προώθηση ενεργειακής αυτονομίας των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών των Δωδεκανήσων με επενδύσεις σε ΑΠΕ για την παραγωγή πράσινης ενέργειας
και σε υβριδικές μονάδες. Προώθηση, ανάδειξη και υλοποίηση δικτύου «έξυπνων» ενεργειακά και αειφόρων νησιών των Δωδεκανήσων αξιοποιώντας
τα σχετικά επενδυτικά project και ενέργειες σε Αστυπάλαια, Τήλο και Χάλκη

•

Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των προορισμών

•

Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας των νησιών των Δωδεκανήσων

•

Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ

•

Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση
πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία
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Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους
τουριστικούς πόλους του προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•

Προώθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα νησιά και σχετικών δράσεων (ενδεικτικά, προώθηση συστημάτων
ολοκληρωμένης πληροφόρησης επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα Λεωφορεία των νησιών της ΠΝΑ)

•

Μετατροπή, στους προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας (Ρόδος, Κως), δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων
λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη
συστημάτων παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου οχημάτων
Προώθηση χρήσης, στους προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας (Ρόδος, Κως), ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα νησιά και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων
Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο των νησιών υψηλής
τουριστικής κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

•
•
•
1.4.4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής
κληρονομιά

•
•
•

•
•
•
•

1.4.5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας •
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών
πόλων του προορισμού και ενίσχυση των
•
δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και
•
ελέγχου των τουριστικών ροών
•

Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζουν
Αναβάθμιση και επέκταση συγκοινωνιακών υποδομών με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική
Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος των νησιών που ενισχύουν την αντιληπτική
εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του
τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών και αξιοποίηση / ανάδειξη αποθέματος κτιρίων / εγκαταστάσεων βιομηχανικής
κληρονομιάς (ιδίως σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Σύμη)
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
Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση των ακτών
Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς
Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα βορειοδυτικές ακτές της Ρόδου, οι
βορειοδυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Καρπάθου και σχεδόν όλο το παράκτιο μέτωπο της Κω. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας
έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την
ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος
Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών
Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα
Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης
σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας
Προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής τουριστικής κίνησης, και μέσω αξιοποίησης ψηφιακών
εφαρμογών
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Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις
•

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
τουριστικού τομέα τόσο στο εσωτερικό του προορισμού όσο και με τον ευρύτερο προορισμό των Δωδεκανήσων

•

Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων επιχειρήσεων ώστε να καλλιεργηθεί εξωστρεφής πολιτική και να καταρτιστεί σχέδιο που θα
προσελκύσει διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που αναζητούν νέους προορισμούς

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση
ρυθμιστικού πλαισίου

•

Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος

•

Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του νησιού και
της αειφόρου διαχείρισης των επιπτώσεων του υπερτουρισμού (sustainability management)

•

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

•

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

•

Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

•

Στόχευση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των δημόσιων φορέων τουρισμού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης, συντήρησης
και ανανέωσης των ψηφιακών εργαλείων προώθησης όπως προτείνονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων μετάβασης των νησιών σε «έξυπνους
προορισμούς»

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωσης
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Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

Στρατηγικές δράσεις
•

Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής
κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών- για τους
αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους του προορισμού καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά καινοτόμων και υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, για τους τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης θεματικούς και εναλλακτικού τουρισμού

•

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

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους

•

Συμβουλευτική στήριξη στις ΜμΕ του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών,
εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και προβολής κ.α.

•

Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

1.5.5. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας •

Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς
Sun & Beach των νησιών Δωδεκανήσων

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

•
•
2.1.2. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν
εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις
παραλίες

•
•
•
•
•
•
•

2.1.3. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας
των Δωδεκανήσων για άτομα με αναπηρία και
μειωμένη κινητικότητα

•
•
•
•

Επαναπροσδιορισμός των συνδέσεων μεταξύ αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης ώστε να καταστεί εφικτή η μετάβαση σε μικρότερα νησιά που
δεν διαθέτουν αερολιμένα. Επιπλέον, απαιτείται η βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των αερολιμένων και των λιμανιών ώστε να επιτευχθεί η
ταχύτερη δυνατή μετάβαση σε άλλα νησιά
Προβολή των αναβαθμισμένων υποδομών στους Διεθνείς Αερολιμένες Κω και Ρόδου με ταυτόχρονο στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης των διεθνών πτήσεων
από αναδυόμενες αγορές
Επιτάχυνση της αδειοδότησης και κατασκευής του δικτύου υδατοδρομίων που προβλέπεται να αναπτυχθεί στα Δωδεκάνησα. Η ένταξη των
υδατοδρομίων στο χάρτη της συνδεσιμότητας απαιτεί τη δημιουργία ορθολογικού προγραμματισμού λειτουργίας και δρομολογίων σε σχέση με την
ακτοπλοΐα ώστε να καταστεί εφικτή η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών των Δωδεκανήσων και η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.
Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο σχεδιάζεται η κατασκευή 15 υδατοδρομίων στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Χάλκη, Σύμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελόριζο,
Αγαθονήσι, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Κω, Κάλυμνο, Λειψοί, Λέρος και Κάσος). Η ολοκλήρωση της επένδυσης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη
σύνδεση των νησιών μετατρέποντας τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα του προορισμού σε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική εμπειρία
Επέκταση του δικτύου θαλάσσιων ταξί με την ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών
Βελτίωση οδικής ασφάλειας στους άξονες που οδηγούν σε παραλίες με ήπιες παρεμβάσεις χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον
Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε δημοφιλείς παραλίες και ειδική μέριμνα για τη στάση και στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων
Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση του επιπέδου
ασφάλειας μονοπατιών που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες (π.χ. Παχιά Άμμος στη Νίσυρο)
Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες
βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)
Περιορισμός και αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με το ελεύθερο κάμπινγκ
Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο
Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους
επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού
Ολοκλήρωση των μελετών Προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε λιμένες στα νησιά Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Μεγίστης και επέκταση των
μελετών στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων
Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με
περιορισμένη όραση. Επέκταση των εγκαταστάσεων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης (σύστημα seatrack) καθώς η χρήση τους είναι πολύ
περιορισμένη στον προορισμό
Ευρύτερες παρεμβάσεις στις παραθαλάσσιες υποδομές ώστε ένα δίκτυο παραλιών που περιλαμβάνει δημοφιλείς προορισμούς (Ρόδος, Κως) και
αναδυόμενους να ενταχθούν στον χάρτη Προσβάσιμου Τουρισμού (Accessible Tourism)
Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

2.2.1. Προώθηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του
Αναβάθμιση &
προϊόντος Sun & Beach
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
(συνέχεια)

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•

2.2.2. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού
στις υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού
τουρισμού

2.2.3. Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών υποδομών με βάση το επίπεδο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης του
νησιού και τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αναδυόμενους προορισμούς με παράκτιο ανάγλυφο που δεν ευνοεί τις μεγάλες επενδύσεις
ενδείκνυνται η κατασκευή καταλυμάτων υψηλής ποιότητας και καινοτόμων υπηρεσιών (boutique hotels)
Επαναξιολόγηση των προορισμών με έντονα στοιχεία μαζικού τουρισμού με προσαρμογή στις παρεχόμενες υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης που
θα αξιοποιεί τις οικονομίες κλίμακας και τη ρευστότητα ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση/ αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών καταλύματος προς μία βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη, ένταξη
καινοτόμων υπηρεσιών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους ανάλογα με το νησί /
νησιωτικό cluster (ρομαντικός τουρισμός, οικογενειακός κτλ.)
Καλλιέργεια ενιαίας ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας ως προς το κυρίαρχο προϊόν του Sun & Beach με στόχο τη διοχέτευση επισκεπτών προς
αναδυόμενα τουριστικά νησιά και την εξισορρόπηση των αφίξεων

•

Ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του προορισμού «Δωδεκάνησα» σε σχέση με εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστικούς προορισμούς
μέσω της οργάνωσης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη τουρισμού εμπειρίας με ανάπτυξη των δυνατότητων που προσφέρει ο
προορισμός σε πολλούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα νησιά Κάλυμνος, Νίσυρος και Κάρπαθος διαθέτουν σημαντικό δίκτυο περιπατητικών
διαδρομών ενώ στο Καστελόριζο η πεζοπορία αποκτά και ιστορικό ενδιαφέρον καθώς τα πλακόστρωτα μονοπάτια χτίστηκαν κατά την περίοδο Γαλλικής
κυριαρχίας στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.

•

Αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και τουρισμού περιπέτειας, συμπληρωματικά με το
κυρίαρχο προϊόν του S&B (kite, καταδύσεις, surfing κτλ.). Εκτός από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, τα νησιά των Δωδεκανήσων προσφέρουν και άλλες
δυνατότητες τουρισμού όπως η αναρρίχηση, καθώς η Κάλυμνος αποτελεί παγκόσμιο κέντρο και πόλο έλξης για ερασιτέχνες και επαγγελματίες
αναρριχητές ενώ και η Αστυπάλαια και η Κάρπαθος διαθέτουν αναρριχητικά πεδία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αλλά απαιτούν έργα αναβάθμισης
(πιστοποίηση και ασφάλιση διαδρομών)

•

Αξιολόγηση του επίπεδου ανάπτυξης και της φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού ώστε οι συμπληρωματικές δραστηριότητες να συνάδουν με τις
δυνατότητες του νησιού ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθούν συστάδες νησιών με συμπληρωματικές δραστηριότητες (στόχος που απαιτεί την ανάπτυξη
ευέλικτων ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων)

•

Ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και καταφυγίων θαλάσσιας ζωής σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας

•

Ανάδειξη των επιμέρους δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που διαθέτει ενταγμένο μέσα σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο προώθησης του
προορισμού που δεν θα περιορίζεται στο προϊόν S&B

•

Διαφημιστική προώθηση και προβολή, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, του brand των «Δωδεκανήσων» και των clusters νησιών που περιλαμβάνουν (Ρόδος - Τήλος - Χάλκη - Σύμη - Καστελόριζο, Κως- Νίσυρος,
Κάρπαθος – Κάσος, Κάλυμνος – Λέρος – Λειψοί – Πάτμος – Αστυπάλαια) έχοντας στο επίκεντρο τους διεθνούς αναγνωρισιμότητας προορισμούς της
Ρόδου και Κω, με στόχο την εδραίωσή τους ως ιδανικούς προορισμούς για island hopping με πλήθος προσφερόμενων εμπειριών, τόσο στο εσωτερικό
τους όσο και οριζόντια - σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία σε
πολλαπλούς προορισμούς, με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες και θαλάσσιες δραστηριότητες

•

Στρατηγικό σχέδιο προβολής των αναδυόμενων νησιών σύμφωνα με την παγκόσμια τάση του “secret places” και των αυθεντικών εμπειριών καθώς τα
περισσότερα διαθέτουν απομονωμένες παραλίες, χωρίς οργανωμένες υποδομές αλλά με μοναδική φυσική ομορφιά

•

Αξιοποίηση συνεργασιών με διεθνή ταξιδιωτικά περιοδικά και ταξιδιωτικούς bloggers ώστε να ενταχθούν παραλίες των Δωδεκανήσων σε λίστες με
κορυφαίους προορισμούς και ‘must see’ σημεία
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (3)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού

2.4.2. Συμμετοχή σε προγράμματα αειφορίας που
μετατρέπουν των Δωδεκανήσων σε βιώσιμο
προορισμό για κατοίκους και τουρίστες

Στρατηγικές δράσεις
•

•

Ενίσχυση προβολής και προώθησης των προορισμών των Δωδεκανήσων με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων με το προϊόν Sun
& Beach δραστηριοτήτων όπως υψηλή γαστρονομία, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), ποδήλατο, περιπατητικές διαδρομές
και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της δημιουργίας σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης
δραστηριοτήτων Sun & Beach –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας
διαδικτυακής τουριστικής πύλης που θα αφορά τον προορισμό «Δωδεκάνησα» αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης
Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων
μηχανημάτων για έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes)

•

Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών (POS terminal and retail system) στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών
πληρωμών

•

Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον

•

Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, μέσω δυναμικών
μελετών, παρακολούθησης δεικτών και στοχευμένων παρεμβάσεων

•

Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να
πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών

•

Αισθητική αναβάθμιση των παραλιών με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων

•

Επέκταση του πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος της επαναφύτευσης θαλάσσιων λιβαδιών

•

Έλεγχος ή και περιορισμός ελεύθερου camping, με στόχο την καθαριότητα του παράκτιου περιβάλλοντος

•

Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό
«έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια
και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών

•

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

•

Αξιοποίηση δράσεων των προγραμμάτων μετατροπής των νησιών σε «έξυπνους προορισμούς» που ενισχύουν την προστασία του παράκτιου τμήματος
και περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση

•

Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο

•

Συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς (π.χ. Πρόγραμμα ΙNERREG) και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μετάδοση γνώσεων και
τεχνογνωσίας ως προς την αειφόρα διαχείριση των παραλιών και των θαλασσών
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (4)
Περιοχές-άξονες
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις
2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

Στρατηγικές δράσεις
•

Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

•

Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

•

Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες / θαλάσσιες δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και
εκπαιδευτών που απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

•

Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών προϊόντων του Sun & Beach,
όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing κ.α.

•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

•

Διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών,
σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και
πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων

Στρατηγικές δράσεις
•

•

•

•
•
•

3.2.1. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα
Αναβάθμιση &
τουριστικά προϊόντα
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

•
•
•
•
•

3.2.2 Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

•
•

•
•

Αναβάθμιση των λιμένων που αποτελούν πύλες εισόδου για τον Yachting τουρισμό (Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Ρόδος, Κως) με τον
εκσυγχρονισμό υποδομών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που αναμένεται να επικρατήσουν σχετικά με τον έλεγχο των αποβιβασθέντων καθώς και
εξέταση για τη δημιουργία νέων πυλών εισόδου. Ορθολογικοποίηση του δικτύου λιμένων αναψυχής (αγκυροβόλια, μαρίνες) στη λογική «hub-andspoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου, με συνεπακόλουθη κατηγοριοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε
υποδομές/ευέλικτες λύσεις
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
Συντήρηση, επέκταση/ πύκνωση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου τους για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών
αναψυχής στα νησιά των Δωδεκανήσων. Θεωρείται επιβεβλημένη η επιτάχυνση της διαδικασίας οροθέτησης δικτύου τουριστικών λιμένων με
κατάλληλες υποδομές που θα αναδείξει τα Δωδεκάνησα ως ενιαίο προορισμό και θα συμπεριλάβει στο χάρτη του ναυτικού τουρισμού μικρότερα νησιά
των Δωδεκανήσων. Το σχέδιο δικτύου τουριστικών λιμένων καλείται να λειτουργήσει ως ολιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των σκαφών
ανά λιμένα σε συνάρτηση με το μέγεθος, την εκβάθυνση που ίσως απαιτείται και την απόσταση μεταξύ των σταθμών ανεφοδιασμού ώστε να
διευκολύνεται η απρόσκοπτη κίνηση των σκαφών
Μελέτη βάσει της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών σε υπάρχοντες λιμένες (ανάγκη
επικαιροποίησης του Ν.2160 / 1993 για τη χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος π.χ. πλωτές πλατφόρμες) ή την ανάγκη
ανάπτυξης νέων μαρίνων ή / και μετατροπής των παλαιών λιμένων σε μαρίνες και λιμένες εξυπηρέτησης τουριστικών πλοίων στα Δωδεκάνησα
Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής /συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο) ώστε να
εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών. Επιπλέον, απαιτείται πρόβλεψη για τη στάση και στάθμευση
αυτοκινήτων εντός των λιμένων και τη δυνατότητα επαρκούς κίνησης των οχημάτων μεταφοράς σκαφών
Αναβάθμιση / ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών, προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες (γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας,
εγκαταστάσεις για τα πληρώματα υπηρεσιών κ.α.), υπηρεσιών ασφαλείας στις μαρίνες, υπηρεσιών VIP, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σκάφη
αναψυχής, υπηρεσίες επιχειρηματικού κέντρου σε επιχειρήσεις ναύλωσης κ.α.
Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί, αστική συγκοινωνία στα νησιά
Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα των Δωδεκανήσων, καθώς και της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς όπως εκδηλώνεται σε φεστιβάλ, πανηγύρια και θρησκευτικές γιορτές που μπορούν να προσελκύσουν yachting επισκέπτες
Εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού με συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Προσφορά
γαστρονομικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών κρουαζιέρων που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία καθώς και συνεργασία με
τοπικά εστιατόρια ώστε να παρέχονται άμεσες και οργωμένες υπηρεσίες εστίασης. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν οι θερμές πηγές στην Κω
Προώθηση και προβολή του Ναυτικού Τουρισμού σε συνδυασμό με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό. Οριοθέτηση αλιευτικών πεδίων σύμφωνα
με τους περιορισμούς της νομοθεσίας και αξιοποίηση του ενάλιου αποθέματος, καθώς τα Δωδεκάνησα διαθέτουν πλήθος ναυαγίων από τα Ρωμαϊκά
και Ελληνιστικά Χρόνια μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη δυνατότητα ελεύθερων ή αυτόνομων καταδύσεων (αναψυχής ή εκπαιδευτικές). Σε
αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά τα καταδυτικά πάρκα που σχεδιάζονται σε Πάτμο, Λέρο και Λειψούς
Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες (Μέση
Ανατολή και Βόρεια Αφρική)
Ενίσχυση της προβολής και της προώθησης των Δωδεκανήσων και του Ναυτικού Τουρισμού, αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα του διαδικτύου και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη κορυφαίων ναυταθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως και χαίρουν εγχώριου και
διεθνούς κύρους -Διοργανώσεις όπως το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου και το Aegean Regatta, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας
στοχευμένης προβολής με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάδειξη των νησιών των Δωδεκανήσων ως προορισμό
Προβολή και προώθηση των Δωδεκανήσων με έμφαση στο Ναυτικό Τουρισμό, με τη διοργάνωση εκθέσεων ναυτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

3.2.3. Προώθηση και προβολή του δικτύου
Αναβάθμιση &
τουριστικών λιμένων
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
(συνέχεια)

Ψηφιακή αναβάθμιση & 3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στρατηγικές δράσεις
•

Καλλιέργεια σχηματισμών clustering των νησιών των Δωδεκανήσων, συνδυαστικά με τη στρατηγική διάταξη μαρίνων και κεντρικά σημεία τις δύο
σύγχρονες μαρίνες του προορισμού, το Μανδράκι της Ρόδου και τη μαρίνα της Κω, καταφυγίων και αγκυροβολίων που διαθέτουν και συμπληρωματικά
ως προς τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα που διαθέτει το κάθε νησί

•

Δημιουργία ενός δικτύου λιμένων με υψηλού επιπέδου παροχές που θα προωθείται ως ενιαίο προϊόν, θα περιλαμβάνει το δημοφιλή προορισμό της
Ρόδου και της Κω και άλλες νησιωτικές και θα προσφέρει την προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις
στα τέλη ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες του δικτύου, καθώς και προώθηση συνεργειών με τοπικούς προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων
και τροφίμων

•

Ανάπτυξη ενός δυνατού branding για το yachting με βελτίωση της διαφημιστικής προβολής των ελληνικών μαρίνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών τους
και των Γαλάζιων Σημαιών που έχουν οι παραλίες των Δωδεκανήσων και του island hopping καθώς η πολυνησιωτικότητα της περιοχής και η
διαφορετικότητα κάθε νησιού μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προσέλκυσης επισκεπτών, σε συνδυασμό με την εγγύτητα των νησιών που δημιουργούν
εξαιρετικές προϋποθέσεις για την επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή.

•

Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και δικτύου τουριστικών λιμένων με τις Κυκλάδες και με την γειτονική παραλιακή ζώνη της Τουρκίας ώστε να
λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά
Δημιουργία 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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

•

•

Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και
μαρίνων, την απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών ελλιμενισμού από τους φορείς διαχείρισης των μαρίνων και την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση
των πελατών όσον αφορά την κράτηση και πληρωμή θέσεων ελλιμενισμού, την παροχή / προμήθεια νερού / ηλεκτρισμού και τον ανεφοδιασμό σκαφών
μέσω φορητών συσκευών και λοιπών τεχνολογιών, την ελεύθερη και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α.

•

Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και Μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και
χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους

•

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων yachting, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές
και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο - με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση
στα λιμεναρχεία και η ταλαιπωρία των επισκεπτών

•
•

Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων,
σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας
Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης
Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο
σχετίζεται με το yachting και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς
Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον
πυθμένα, σημεία πρόσδεσης
Οργάνωση του θαλάσσιου χώρου των Δωδεκανήσων σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών
δεδομένων, δημοφιλών / προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων

•
•
•
•
•
•
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Περιοχές-άξονες
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις
3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωση

Στρατηγικές δράσεις
•
•

3.5.2. Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας
στο ναυτικό τουρισμό σκαφών αναψυχής

•
•

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

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό
Τουρισμό και ειδικότερα στα σκάφη αναψυχής
Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους
υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

•

Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων,
μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας. Mentoring επιχειρηματιών του κλάδου

•

Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδανικά με την εισαγωγή του
Qualification Requirements for Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την
Ελλάδα (Ισπανία και Ιταλία)

•

Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων και το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση/επέκταση κατάλληλων υποδομών
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής

4.2.1. Αναβάθμιση προϊόντος και υπηρεσιών μέσα
Αναβάθμιση &
από τον εμπλουτισμό και την ποιοτική
προώθηση τουριστικού
βελτίωση της πρότασης αξίας για τους
προϊόντος

Στρατηγικές δράσεις
•

Σαφής διαχωρισμός και οριοθέτηση των λιμένων σε ζώνες ακτοπλοΐας, εμπορικές ζώνες, πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και μαρίνες

•

Δημιουργία νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων και υποδομών ελλιμενισμού στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, για κρουαζιέρες
με πλοία μικρού ή μεσαίου μεγέθους σε λιμάνια μικρότερων νησιών τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στη διεθνή τάση για νέους και πιο
απομονωμένους προορισμούς

•

Χωροθέτηση στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων ή / και βελτιστοποίηση συστήματος αστικών μεταφορών (ΚΤΕΛ) στα νησιά σε σχέση και με τις
ανάγκες της κρουαζιέρας (αφετηρία στο Λιμάνι και λειτουργία γραμμής σύνδεσης με κύρια σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ενός νησιού κατά την
άφιξη κρουαζιερόπλοιου)

•

Συνεργασία των τοπικών φορέων με εκπροσώπους του κλάδου της κρουαζιέρας για την ανάπτυξη υποδομών στους λιμένες, αξιοποιώντας τις βέλτιστες
πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε άλλες χώρες

•

Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων seawalk που μπορεί να υποκαταστήσει τις λιμενικές
υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της κρουαζιέρας μικρότερους προορισμούς

•

Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα,
services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.). Όπου το λιμάνι δεν επιτρέπει τη χωροθέτηση εμπορικής δραστηριότητας προτείνεται η διοργάνωση
προσωρινών, υπαίθριων θεματικών εκθέσεων που θα προβάλλουν προϊόντα του αγροδιατροφικού και οικοτουριστικού τομέα, όπως τυροκομικά
προϊόντα ΠΟΠ και οίνο ΠΓΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αντιληφθούν την τοπική γαστρονομική ταυτότητα, να γευτούν μοναδικά
τοπικά προϊόντα των νησιών που επισκέπτονται και να γνωρίσουν τη λαογραφία του τόπου

•

Προώθηση επενδύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και των επισκεπτών κρουαζιέρας με στόχο την βέλτιστη
εξυπηρέτησή τους, αλλά και την προστασία του προορισμού, ώστε να μην εξαντλείται η φέρουσα ικανότητά του

•

Στρατηγική ανάδειξης της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού με τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού

•

Αξιοποίηση του διαφοροποιημένου προϊόντος που προσφέρει ο προορισμός με στόχευση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιβατών και
ανάπτυξη του adventure cruising που αναζητά μικρότερους προορισμούς με προϊόντα που δεν περιορίζονται στο sun & beach αλλά προσφέρουν
αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα και τη χερσαία φύση, όπως η αναρρίχηση, οι καταδύσεις και το surfing.

•

Προώθηση και προβολή των Δωδεκανήσων, ως ενιαίο πολυθεματικό προορισμό κρουαζιέρας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφορετικές και
αυθεντικές εμπειρίες (κοσμοπολίτικη και έντονη διασκέδαση στη Ρόδο και την Κω, αρχοντική ομορφιά στη Χάλκη και τη Σύμη, θρησκευτικό ενδιαφέρον
στην Πάτμο)

•

Προβολή του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού που διαθέτουν τα νησιά των Δωδεκανήσων. Ενδεικτικά αναφέρεται το Φρούριο και η Λίνδος
στη Ρόδο, τα Κάστρα στη Λέρο και την Αστυπάλαια, το Ηφαιστειολογικό Μουσείο στη Νίσυρο και το Ασκληπιείο στην Κω

•

Αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της εκτεταμένης ακτογραμμής των Δωδεκανήσων για τη δημιουργία προγραμμάτων
κρουαζιέρας που θα εντάσσουν λιμάνια-προορισμούς, που βρίσκονται στο στάδιο της ανάδειξης, όπως η Νίσυρος που αναμένεται να αναγνωριστεί ως
παγκόσμιο Γεωπάρκο της Unesco και τα νησιά της Σύμης και της Χάλκης που εμφανίζεται ένα σύμπλεγμα πολιτιστικών επιρροών συνθέτοντας ένα
μοναδικό περιβάλλον όπου κάποιος μπορεί να περιηγηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

•

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς που σκοπό έχουν τη δημιουργία δικτύων
συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας

•

Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας της κρουαζιέρας με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί, αστική συγκοινωνία στα νησιά

επιβάτες
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

4.2.1. Αναβάθμιση προϊόντος και υπηρεσιών μέσα
Αναβάθμιση &
από τον εμπλουτισμό και την ποιοτική
προώθηση τουριστικού
βελτίωση της πρότασης αξίας για τους
προϊόντος
επιβάτες
(συνέχεια)

Ψηφιακή αναβάθμιση & 4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού
μετασχηματισμός

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

Στρατηγικές δράσεις
•

Αναδιάταξη του προσφερόμενου προϊόντος έτσι ώστε να περιλαμβάνει δράσεις, που θα αναδείξουν περισσότερο τα ιστορικά, πολιτιστικά και
γαστρονομικά στοιχεία του προορισμού, βασισμένα στο μοντέλο των 5 αισθήσεων (Customer Experience Enhancement, πελατοκεντρικός τρόπος
σκέψης, συλλογής, σύνθεσης και αξιοποίησης πόρων και δεδομένων), μέσα από την αφήγηση ιστοριών που ανασύρουν παλιές μνήμες, συνδυάζουν
παλιά με νέα δεδομένα και δημιουργούν έντονες αναμνήσεις. Η ανάπτυξη του μοντέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ψηφιακών μέσων και
την οργάνωση πολιτιστικών και θεματικών διαδρομών που αναδεικνύουν τα αφηγήματα του προορισμού (Ιππότες στη Ρόδο, το νησί του Ιπποκράτη για
την Κω και το Νησί της Αποκάλυψης για την Πάτμο)

•

Ανάπτυξη και βελτίωση υγειονομικών πρωτοκόλλων που ακολουθούν οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να καταστεί η
κρουαζιέρα ως ένα από τα ασφαλέστερα τουριστικά προϊόντα στην COVID εποχή

•

Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS

•

Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης
πλοίων και επιβατών

•

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

•

Προσέλκυση εταιριών κρουαζιέρας που σχεδιάζουν εξειδικευμένα πακέτα και υπηρεσίες για επιβάτες από την Ασία, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις
της συγκεκριμένης αγοράς, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα τους

•

Δημιουργία 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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές
δικτύων, κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης

•

Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου κατά την έξοδο των επιβατών από τον λιμένα, με την απαραίτητη
πληροφόρηση σχετικά με τα αξιοθέατα του προορισμού, τις αποστάσεις και τα μέσα πρόσβασης, καθώς και την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων

•

Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, σύμφωνα με
συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού θέσεων ελλιμενισμού και βάσει του προγραμματισμού των εταιρειών κρουαζιέρας

•

Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση επιβατών, την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή
(contactless) εξυπηρέτηση τους

•

Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την συλλογή αξιολογήσεων του προορισμού και του λιμένα από τους επισκέπτες και τις εταιρείες κρουαζιέρας

•

Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη
μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
και ροών, αυστηρούς ελέγχους για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια)

•

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της ατμόσφαιρας, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους λιμένες ευκολιών παροχής
ρεύματος στα πλοία - cold ironing ή αλλιώς το AMP, σύστημα που δε θα υποχρεώνει τη λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους- με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες

•

Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για
το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα)
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Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις
4.4.2. Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών
διαχείρισης της ροής των επισκεπτών
κρουαζιέρας

4.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωσης

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

Στρατηγικές δράσεις
•

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) του υπερτουρισμού και των υψηλών
ροών επισκεπτών κρουαζιέρας, ειδικότερα σε δημοφιλείς προορισμούς, επιτυγχάνοντας έτσι ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων – η
διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των τουριστικών προορισμών και η διαφύλαξη της φυσιογνωμίας κάθε τόπου εξαρτάται από τη φέρουσα
ικανότητα κάθε νησιού, η οποία για παράδειγμα στη Σαντορίνη εξαντλείται από την υψηλή ημερήσια επισκεψιμότητα που δέχεται από την Κρήτη ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αντίστοιχες πιέσεις τουριστικών ροών έχουν αντιμετωπιστεί στη Βενετία και το Ντουμπρόβνικ, χωρίς να υπάρχει μείωση
των τουριστικών εσόδων

•

Χρήση και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων ως μέσο ρύθμισης του αριθμού των εισερχόμενων
κρουαζιερόπλοιων

•

Στενή και συνεχής συνεργασία μεταξύ λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας για την ικανοποίηση των αμοιβαίων προσδοκιών και απαιτήσεων ως προς τις
παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες και τη χρήση τους, την παροχή κινήτρων στις τελευταίες για την ένταξη και άλλων προορισμών των Δωδεκανήσων στα
προγράμματά τους

•

Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των λιμανιών και των φορέων ώστε να οργανωθούν οι υποδομές που θα τους απορροφήσουν στις αποδράσεις τους (π.χ.
μουσεία, αγορές κ.α.)

•

Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων φορέων και τουριστικών πρακτόρων για την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσης και υποδοχής ξένων
εταιρειών κρουαζιέρας

•

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

•

Συνεχής τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση τοπικών φορέων, επαγγελματιών και άλλων εμπλεκομένων στην κρουαζιέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις
ανάγκες και τις διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν

•

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

•

Συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και πλήρης συμμόρφωση των εργαζομένων στον κλάδο της κρουαζιέρας σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
ακολουθούν οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων

•

Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου
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Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
5.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών
(μουσεία, αξιοθέατα κ.α.)

5.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών
μουσείων και μνημείων

Στρατηγικές δράσεις
•

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των
κάστρων. Ενδεικτικά αναφέρεται η συντήρηση του Κάστρου της Λέρου, ο Ναός του Πύθιου Απόλλωνα στη Ρόδο και η Βασιλική Αγίου Στεφάνου στην Κω
όπου η κατάλληλη σήμανση με επεξηγηματικά κείμενα και η καλλιέργεια αφηγήματος μπορούν να αναβαθμίσουν σημαντικά την επίσκεψη

•

Προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του λαογραφικού και εθνολογικού στοιχείου μέσω κατάλληλων υποδομών όπως
δίκτυα λαογραφικών μουσείων και μουσεία που περιλαμβάνουν εκθέματα που σχετίζονται με τη λαϊκή ποίηση, το δημοτικό τραγούδι και τη πολιτιστική
παραγωγή λαϊκών καλλιτεχνών (Μουσείο Β. Χατζηβασίλη)

•

Διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού αποθέματος του κάθε νησιού, αλλά και οριζόντια θεματική ανάδειξη
μεταξύ των νησιών των Δωδεκανήσων προωθώντας το island hopping (π.χ ανάδειξη ενετικών επιρροών και εκθεμάτων του Α’ και Β΄ Παγκόσμιων
Πολέμων με κεντρικό άξονα το Μουσείο Πολεμικών Ευρημάτων στη Λέρο)

•

Τοποθέτηση 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.

•

Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των υποδομών που αποτελούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες και έχουν κατασκευαστεί και συντηρούνται με ιδιωτικά
κεφάλαια

•

Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής

•

Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)
Ενίσχυση προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μέσω της χρήσης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας και
της αναβάθμισης των καφετεριών και των χώρων εστίασης των μουσείων όπως υπαγορεύουν οι σύγχρονες τάσεις του πολιτιστικού μάνατζμεντ
Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των μουσείων των νησιών

•
•

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού,
Αναβάθμιση &
ιστορικού, θρησκευτικού και αρχιτεκτονικού
προώθηση τουριστικού
αποθέματος
προϊόντος

•

Δημιουργία και προώθηση ενός κοινού storytelling (αφηγηματικού περιεχομένου) για τα νησιά των Δωδεκανήσων που θα βασίζεται στην κοινή ιστορία
και τις επιρροές που δέχθηκαν από κατακτητές και τους χάρισαν κοσμοπολίτικη και αρχοντική αισθητική με έντονα ευρωπαϊκά κριτήρια αλλά
ταυτόχρονα και έντονα στοιχεία ανατολής (π.χ. γαστρονομία) και του κοινού αγώνα για την ένταξη τους στο ελληνικό κράτος

•

Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού/θρησκευτικού αποθέματος κάθε νησιού, ενοποιώντας τα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργώντας μια
ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα

•

Προβολή και προώθηση του μοναδικού θρησκευτικού αποθέματος των Δωδεκάνησων που μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο του θρησκευτικού
τουρισμού καθώς το νησί της Πάτμου και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν ιερό χώρο και
συγκεντρώνουν πλήθος πιστών. Επιπλέον, στα Δωδεκάνησα βρίσκεται πλήθος εκκλησιών και δύο Εκκλησιαστικά Μουσεία στη Λέρο και στη Νίσυρο

•

Προβολή και προώθηση των Δωδεκανήσων με έναυσμα το δημοτικό τραγούδι και τους παραδοσιακούς χώρους όπως χορεύονται σε γιορτές,
πανηγύρια και αποτελούν βασικό συστατικό του άυλου πολιτιστικού αγαθού αλλά και της αγνής και αυθόρμητης ψυχαγωγίας του τόπου.

•

Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων διοργανώσεων και φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στα νησιά, καθώς και παραδοσιακές γιορτές και πανηγύρια με
ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον όπως το πανηγύρι του Άγιου Ιωάννη στην Όλυμπο της Καρπάθου

•

Δημιουργία δικτύου λαογραφικών μουσείων ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των συλλογών, να εμπλουτιστούν τα εκθέματα και να χαραχθεί μία ενιαία
στρατηγική προώθησης και επικοινωνίας με βάση την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη οργάνωση

•

Προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων με στόχο την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού,
Αναβάθμιση &
ιστορικού, θρησκευτικού και αρχιτεκτονικού
προώθηση τουριστικού
αποθέματος (συνέχεια)
προϊόντος
(συνέχεια)

Στρατηγικές δράσεις
•

Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού που θα αξιοποιεί το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα κάθε νησιού με έντονο αφηγηματικό περιεχόμενο,
αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού. Προβολές οπτικοακουστικού υλικού μέσω ψηφιακών καναλιών που εστιάζουν στην Πάτμο ως νησί της
αποκάλυψης, στην Κω ως γενέτειρα του Ιπποκράτη και στη Ρόδο που αποκαλείται το Νησί των Ιπποτών

•

Αξιοποίηση των δραστήριων πολιτιστικών συλλόγων και ιδιωτικών φορέων των νησιών για τη δημιουργία και την προώθηση μιας αυθεντικής
βιωματικής εμπειρίας (οι πολιτιστικές συλλογικότητες αποτελούν ζωντανούς πολιτιστικούς πόρους και διατηρούν τις πολιτιστικές μνήμες, όπως ο
Σύλλογος Προβολής Πολιτισμού Δωδεκανήσων που συστήθηκε πρόσφατα και το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου)

•

Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση των Δωδεκανήσων ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς
φορείς
Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών με επίκεντρο τα πολιτισμικά προϊόντα λαογραφικού και
εθνολογικού χαρακτήρα όπως αποτυπώνονται και διασώζονται μέχρι σήμερα στις συνήθειες, στον τρόπο ζωή και στις γιορτές των κατοίκων. Το ‘Έθιμο
των Επτά’ στην Κάρπαθο αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και ιδιαίτερα της χώρας

5.2.2. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου •
εμπειριών και δραστηριοτήτων

5.2.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης
εμπειρίας με άλλα τουριστικά προϊόντα

•

Ανάπτυξη χρονολογίου καθετοποιημένων θεματικά πολιτιστικών δρώμενων και δραστηριοτήτων στα νησιά των Δωδεκανήσων υπό έναν ευρύτερο
οριζόντιο σχεδιασμό μεταξύ τους, ώστε να αναδεικνύονται θεματικές συμβατότητες μεταξύ τους και υπό έναν κεντρικό συντονισμό, ώστε να
επιτρέπουν στους επισκέπτες χρονικά να παρακολουθήσουν πως αναπτύσσεται μια θεματική του Πολιτιστικού Τουρισμού σε διαφορετικά νησιά (island
hopping)

•

Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού καθώς και θεματικών διαδρομών, ιστορικού και
θρησκευτικού περιεχομένου που συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη – μπορεί να είναι εστιασμένες στο εσωτερικό ενός νησιού ή / και οριζόντιες
αναδεικνύοντας την ενότητα του προορισμού «Δωδεκάνησα», όπως το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που σχετίζεται με την Ενετοκρατία, την πειρατεία
και την ανάπτυξη της ναυτιλίας

•

Ανάπτυξη ενιαίου φορέα διαχείρισης, κοινής σήμανσης & branding ή ενσωμάτωσή του στον Περιφερειακό DMO που θα αναπτυχθεί σχετικά με την
προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων ώστε η οργάνωση εκδηλώσεων να είναι συντονισμένη
με καλύτερες προδιαγραφές και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε υψηλότερου επιπέδου υποδομές

•

Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών
απαιτητικών τουριστών και ορίζουν το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο του προορισμού

•

Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου) όπως τα
πατητήρια του 5ου Αιώνα π.Χ. που βρέθηκαν στο Καστελόριζο και αποτελούν στάση στην πολιτιστική διαδρομή που έχει σχεδιαστεί από τοπικούς
συλλόγους και περιλαμβάνει αρχαία σπήλαια και μυκηναϊκά μνημεία

•

Σύνδεση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού με τον οικοτουρισμό, τις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες και την προβολή του φυσικού
περιβάλλοντος που διαθέτει πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως το Μουσείο Θαλάσσιων Ευρημάτων στην Κάλυμνο και η αξιοποίηση του ενάλιου
αποθέματος. Αξιοποίηση των πεζοπορικών διαδρομών για τη δημιουργία ενιαίου τουριστικού προϊόντος που περιλαμβάνει τον πολιτιστικό πλούτο και
το φυσικό κάλλος και αναδεικνύει την πορεία της ανθρώπινης έμπνευσης μέσω της επαφής με τη φύση, και της ευρεσιτεχνίας και πολυμηχανίας ώστε
να δαμάσει τα στοιχεία της φύσης
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (3)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις
•

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, που θα αφορά στον προορισμό
Δωδεκάνησα, με σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής
τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα
λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων.

•

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 (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και
ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και
υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού καθώς και
ολοκληρωμένα έργα ψηφιακών μουσείων όπως το Ψηφιακό Λαογραφικό Μουσείο Καρπάθου που βρίσκεται σε στάδιο χρηματοδότησης

•

Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών που στοχεύουν στην προσέλκυση νέων αγορών (Gen Z) (ψηφιακά παιχνίδια, αναπαραστάσεις, διαδραστικούς χάρτες
κτλ.) πολιτιστικού περιεχομένου εντός αρχαιολογικών χώρων ώστε να ενισχυθεί το πολιτιστικό αγαθό και η τουριστική εμπειρία

5.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους

•

Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών

•

Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών

5.4..1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς

•

Προώθηση της ευταξίας, της αισθητικής αναβάθμισης, της χωροθέτησης και της ελαχιστοποίησης της οπτικής όχλησης στη Μεσαιωνική Πόλη της
Ρόδου καθώς και της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των τειχών

•

Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων. Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα για την
προστασία εκθεμάτων που απαιτούν τακτική συντήρηση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση τους

•

Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Προγράμματα προστασίας των αρχαιολογικών χώρων από τις διαβρώσεις
που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες και η ανθρώπινη παρέμβαση
Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών. Ανάδειξη της
πολυπολιτισμικότητας που αποτυπώνεται στο αρχιτεκτονικό απόθεμα των Δωδεκανήσων με εντονότερα στοιχεία αυτά των Οθωμανών και της Ιταλικής
αρχιτεκτονικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κάρπαθος διαθέτει σημαντικό αριθμό παραδοσιακών οικημάτων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και
έντονα λαογραφικά στοιχεία

Ψηφιακή αναβάθμιση & 5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού &
μετασχηματισμός
Θρησκευτικού Τουρισμού

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

5.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος •

•

Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος με παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία για τη φιλοξενία σύγχρονων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων και την ανάπτυξη θεματικών δραστηριοτήτων

•

Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών όπως διαμορφώθηκαν από τις πολιτισμικές επιρροές και την αρχοντική αισθητική που καλλιεργήθηκε
από την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Σύμη και το Καστελόριζο η αρχιτεκτονική γίνεται αντιληπτή από την πρώτη
επαφή με το νησί στο λιμάνι ενώ στην Κάρπαθο υπάρχουν παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί

•

Προώθηση υποβολής φακέλου για την ένταξη των ανεμόμυλων της Αστυπάλαιας και της Χάλκης στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (4)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

5.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού
& Θρησκευτικού Τουρισμού

5.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων

5.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

Στρατηγικές δράσεις
•

Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων και συνεχή εκπαίδευση προσωπικού

•

Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος

•

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

•

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 του Πολιτιστικού τουρισμού

•

Συμμετοχή και υλοποίηση διακρατικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη συνεργασία και την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος

•

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του
πολιτιστικού/θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος στα τουριστικά πακέτα

•

Στήριξη ανάπτυξης και καλλιέργεια συνεργατικών σχημάτων μεταξύ πολιτιστικών φορέων και ερευνητικών και πανεπιστημιακών εργαστηρίων/ φορέων
για τη δημιουργία ψηφιακών μέσων τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύνδεση προγραμμάτων internship και
ανταλλαγής φοιτητών με προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους του προορισμού

•

Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων (ιδίως σε συγκεκριμένες αγορές στόχους π.χ. ΗΒ, Γερμανία, Ιταλία) και εμβάθυνσης της ιστορικής και
πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου

•

Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και
κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
6.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού
Περιπέτειας

Στρατηγικές δράσεις
•

Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών, ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία
παρουσιάζουν ελλείψεις με εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης. Για παράδειγμα, ππεριπατητικές διαδρομές εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο των
νησιών των Δωδεκανήσων (Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Λειψοί, Πάτμος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Ρόδος)

•

Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, περιοχές στις οποίες θα προστατεύονται οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες (όπως η
σχεδιαζόμενη σε Λέρο και Κάλυμνο για την προσέλκυση του καταδυτικού τουρισμού)

•

Διερεύνηση συνεργασιών για πιστοποίηση ορειβατικών περιπατητικών διαδρομών

•

Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών –κυρίως σε Ρόδο και δευτερευόντως σε Κω- με στόχο την φιλοξενία Περιφερειακών αγώνων αλλά και ευρύτερης
εμβέλειας αθλητικών διοργανώσεων

•

Αναβάθμιση γηπέδου γκολφ στην παραλιακή έκταση του Βόρειου Αφάντου την προσέλκυση της συγκεκριμένης κατηγορίας ενδιαφερομένων στον
Sports & Activities και μακροχρόνια εξέταση δημιουργίας δικτύου γηπέδων γκολφ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού (ιδανικές καιρικές συνθήκες, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, υψηλού επιπέδου
ξενοδοχειακές και αθλητικές εγκαταστάσεις) για την προσέλκυση αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας (π.χ. ιστιοσανίδας, ιστιοπλοΐας, beach
handball, beach volley, beach football)

6.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών
•
Αναβάθμιση &
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
•

Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές
εκδηλώσεις

•

Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και
επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και την παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες

•
6.2.2. Ενίσχυση ανάπτυξης, προώθησης και προβολής •
του Sports & Activities

Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού
Προώθηση και προβολή των νησιών της Ρόδου και Κω ως προορισμοί windsurfing και kite surfing. Στήριξη και προώθηση υλοποίησης αγώνων
windsurfing πολλαπλών διαδρομών μεταξύ γειτονικών νησιών, προωθώντας ενεργά το island hopping στα Δωδεκάνησα και την ανάπτυξη συνεργειών
μεταξύ των νησιών σε περιοχές ενδιαφέροντος

•

Προώθηση και προβολή των νησιών της Ρόδου, Κω, Νισύρου, Λέρου ως προορισμοί ποδηλάτου και πεζοπορίας και προώθηση, προβολή, σύσταση και
χρήση ποδηλατικών και πεζοπορικών διαδρομών

•

Προώθηση και προβολή των νησιών της Ρόδου, Κω, Λέρου και Καλύμνου ως προορισμοί καταδύσεων/snorkeling

•

Προώθηση και προβολή των νησιών της Καλύμνου και της Λέρου ως προορισμοί αναρρίχησης και ορειβασίας

•

Προώθηση και προβολή αθλητικών δραστηριοτήτων όπως τα Kalymnos Climbing Festival, North Face Kalymnos Climbing Festival, UCI Kos Gran Fondo,
διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες της Ρόδου (Tour of Rhodes/Rhodes Grand Prix), που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες Sports & Activities στα
Δωδεκάνησα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες δελεαστικά «πακέτα συμμετοχής» με ειδικές τιμές σε διαμονή και μεταφορά προς και από τα νησιά

•

Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των υπο-συστάδων των
νησιών των Δωδεκανήσων που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος (π.χ.
καταδύσεις/snorkeling σε Κω / Ρόδο / Κάλυμνο / Λέρο, ποδηλατική διαδρομή σε Κω / Ρόδο, πεζοπορική διαδρομή σε Κάρπαθο / Κάσο / Αστυπάλαια /
Λειψούς / Κω / Ρόδο / Πάτμο, αναρρίχηση/ορειβασία σε Κάλυμνο / Λέρο / Σύμη / Κάρπαθο, ιστιοσανίδα και kitesurfing σε Ρόδο / Κω / Κάρπαθο κ.α.)

•

Καθιέρωση τοπικών δικτύων και διαδρομών πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση με παράλληλη ένταξη πολιτιστικών,
γαστρονομικών, λαογραφικών, αρχιτεκτονικών στοιχείων προσφέροντας μία ολιστική βιωματική εμπειρία στον επισκέπτη
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

•
Ψηφιακή αναβάθμιση & 6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities
μετασχηματισμός

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

•

Αξιοποίηση του Aegean trails για την προώθηση των ποδηλατικών διακοπών και άλλων υπαίθριων δραστηριοτήτων στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα
σε Πάτμο, Λέρο, Κω, Νίσυρο, Κάρπαθο, Ρόδο

•

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

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

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

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

Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. καταδυτικές σχολές)
Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ
Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων /πιστοποίηση και της μη τυπικής μάθησης) και επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής
Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

•

Στήριξη ανάπτυξης τουριστικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται στoν Sports & Activities (π.χ σχολές καταδύσεων/snorkeling, θαλάσσιου σκι, kite surfing,
αναρρίχησης/ορειβασίας κτλ.)

•

Προώθηση επενδύσεων βελτίωσης του παράκτιου μετώπου και των υποδομών του καθώς και της πρόσβασης σε αυτό για την ανάπτυξη και υποστήριξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Sports & Activities, ιδιαίτερα εκείνου που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
7.1.1. Ανάπτυξη υποδομών προώθησης τοπικής
γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

7.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και
Αναβάθμιση &
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού
προώθηση τουριστικού
τουρισμού
προϊόντος

•
•

•
•
•
•
•

•
7.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής
εμπειρίας στον προορισμό

•
•

•

•

Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων και κέντρων εμπορίου μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία και
παραδοσιακών χώρων όπως τα Μιτάτα (ποιμενικές κατοικίες, Κάσος) που θα περιλαμβάνουν εκθέματα παραδοσιακών σκευών μαγειρικής (π.χ.
κούμιλα)
Δημιουργία οργανωμένων υπαίθριων αγορών τοπικών αγροτικών προϊόντων φρέσκων είτε τυποποιημένων, βοτάνων, μελιού κτλ.
Επέκταση των κέντρων εστίασης που βασίζονται στη βιώσιμη διατροφή (Nutrition Bar) και αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα προάγοντας τη φιλοσοφία
της βιώσιμης και ισορροπημένης διατροφής
Ανάδειξη των επιρροών που δέχτηκε η τοπική κουζίνα των Δωδεκανήσων από τους λαούς που πέρασαν από τα νησιά (Ενετοκρατία, Οθωμανική
Αυτοκρατορία κτλ.) και καλλιέργεια αφηγήματος που πλαισιώνει τις τοπικές συνταγές και τα τοπικά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τη γαστρονομία
Δημιουργία συλλόγων και συνεργατικών σχημάτων αποτελούμενα από κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματίες, παραγωγούς / αγρότες και επιστήμονες σε
κλάδους που σχετίζονται με τη γαστρονομία όπως οινοποιούς και γεωπόνους αλλά και ιστορικούς που θα αναδείξουν τις τοπικές καλλιέργειες και
συνταγές και θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο αφήγημα που θα συνοδεύει την παρουσία του προορισμού σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και
διαγωνισμούς
Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας σε συνδυασμό με
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού) και αλλαγή κουλτούρας ως προς την
ποιότητα και τον κατάλογο στα εστιατόρια και τις εκδηλώσεις των all – inclusive ξενοδοχείων
Ανάδειξη / περαιτέρω προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας των Δωδεκανήσων μέσα από βραβεύσεις και πιστοποιήσεις εστιατορίων, τα οποία με
δημιουργικότητα και πρωτοτυπία μπορούν να προβάλλουν εκλεκτά υλικά του προορισμού. Συνέχιση της προσπάθειας για βράβευση μικρότερων
νησιών από θεματικά διεθνή γαστρονομικά και ταξιδιωτικά περιοδικά όπως η βράβευση της Καλύμνου για το 2021 ως Sustainable Food Destination
Εμπλουτισμός των νησιών που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης ως έξυπνοι προορισμοί με έργα που προωθούν την ενεργειακή αυτονομία, την
εξοικονόμηση της κατανάλωσης και τις αρχές τις αειφορίας (Λέρος, Νίσυρος, Αστυπάλαια) ως προορισμοί με διατροφική αυτάρκεια
Διασύνδεση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων γαστρονομικών εμπειριών της γαστρονομικής παράδοσης του προορισμού, των προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ
με την παραγωγή κρασιού και τον οινοτουρισμό και τα παραδοσιακά γλυκά ποτά όπως η σουμάδα και η κανελάδα.
Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των
τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα - ενδεικτικά αναφέρουμε πανηγύρια τα
οποία πραγματοποιούνται κάθε Αύγουστο στα νησιά των Δωδεκανήσων και προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες τόσο μέσω των
τοπικών εδεσμάτων, όσο και μέσω της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
Ανάδειξη παραδοσιακών χώρων εστίασης όπως τα καφενεία καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής και δίνουν την ευκαιρία στον
επισκέπτη να έρθει σε επαφή με ντόπιους και να γνωρίσει αυθεντική φιλοξενία
Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών π.χ. με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής,
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς, προώθηση
γιορτών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά (πανηγύρια), διαγωνισμοί και επιδείξεις μαγειρικής όπως τα φεστιβάλ Πολιτισμού και
Γραστρονομίας που διοργανώνονται σε αρκετά νησιά των Δωδεκανήσων (π.χ, Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης στην Πάτμο)
Ανάπτυξη και προώθηση διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας βάσει παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, οινοπαραγωγής, βραβευμένων
εστιατορίων στην περιοχή κ.α. και σύνδεση και εμπλουτισμός των διαδρομών γευσιγνωσίας με στοιχεία της τοπικής παράδοσης, της ιστορίας και του
πολιτισμού της περιοχής, της τοπικής αρχιτεκτονικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βοτανικοί περίπατοι στην Κάλυμνο και ο θεματικός περίπατος στα
υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και στα ελαιοτριβεία της Ρόδου και η επίσκεψη στα πατητήρια του 5ου αιώνα π.Χ στο Καστελόριζο
Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων και σε μονάδες κτηνοτροφίας (μέλι, οίνος, τυρί), συνδυασμένα
με γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές και περιπατητικές διαδρομές σε ορεινά σημεία όπου συνήθως βρίσκονται τα βοσκοτόπια και οι
μονάδες μελισσοκόμων
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

7.2.3. Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των
Αναβάθμιση &
ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και
προώθηση τουριστικού
προϊόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης
προϊόντος
του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της
(συνέχεια)
τοπικής ταυτότητας

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

Ψηφιακή αναβάθμιση & 7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού
μετασχηματισμός

•

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

•

Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου, σχετικά με
την εξέλιξη της Δωδεκανησιακής Κουζίνας και τις επιρροές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας των Δωδεκανήσων και της άρρηκτης
σύνδεσης των Δωδεκανησίων με τη θάλασσα, τη ναυτική παράδοση και τα θαλάσσια ταξίδια σε όλο τον κόσμο, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών
σε οινοποιεία, τυροκομία, αμπελώνες κτλ.

•

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο,
φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (καλλιεργητές, ψαράδες κτλ.) με τους καταναλωτές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, super markets)

•

Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της Δωδεκανησιακής Κουζίνας

•
•

Ψηφιοποίηση των καταλόγων των εστιατορίων για μια αναβαθμισμένη contactless εμπειρία των πελατών
Αξιοποίηση του δικτύου Aegean Cuisine και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης
Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας προβάλλοντας τη Δωδεκανησιακή γαστρονομία και τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων από εστιατόρια και
ξενοδοχεία, προωθώντας τη διαφύλαξη της γαστρονομικής κουλτούρας των Δωδεκανήσων και των τοπικών μαγειρικών παραδόσεων των νησιών με την
παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

•

Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του αγροτουρισμού, στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας /
νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

•

Δημιουργία μιας αιγαιακής τράπεζας τοπικών καλλιεργήσιμων σπόρων, με στόχο τη διαφύλαξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής - η τράπεζα
θα αποθηκεύει και θα ταξινομεί τις τοπικές ποικιλίες (βότανα, λαχανικά, δέντρα κτλ.) συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της χλωρίδας για τις επόμενες
γενεές

•
•

Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
Διοργάνωση σεμιναρίων για τους παραγωγούς, τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και τους τοπικούς προμηθευτές για τις βέλτιστες πρακτικές μεταφοράς και
αποθήκευσης των ευάλωτων αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια, δεδομένης της πολυνησιωτικότητας που δυσχεραίνει την
απρόσκοπτη μεταφορά προϊόντων στο νησιωτικό σύμπλεγμα

•

Εκσυγχρονισμός των πρακτικών κτηνοτροφίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χωρίς να αλλοιώνονται οι παραδοσιακές πρακτικές και η εμπειρική
γνώση που αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της τοπικής παραγωγής

Τουρισμού

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα

7.4.2. Ανάπτυξη καλών πρακτικών για τη μεταφορά
και αποθήκευση των παραγόμενων προϊόντων

Διαφοροποίηση και ανάδειξη της αξίας της Δωδεκανησιακής κουζίνας και σύνδεσή της με την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με τη διοργάνωση
σεμιναρίων και workshops από τους τοπικούς φορείς (βάση της αιγαιακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και τα τοπικά παραγόμενα αγροτικά
προϊόντα, που συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή και τη μακροζωία)
Ανάδειξη τοπικών προϊόντων που δημιουργούν έντονα στοιχεία διαφοροποίησης καθώς δύσκολα συναντώνται σε άλλα σημεία της επικράτειας όπως το
άγριο σαφράν της Αστυπάλαιας, το συμιακό γαριδάκι
Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και των brand Aegean Cuisine
Δωδεκανήσου και Μελεκούνι Ρόδου ΠΓΕ που παρουσιάζουν και προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις του προορισμού. Η παρουσία του
προορισμού σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γαστρονομικά events και road shows μπορούν να συντελέσουν καθοριστικά
στην εξωστρέφεια του γαστρονομικού τουρισμού των Δωδεκανήσων
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Γαστρονομικός Τουρισμός

Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (3)
Περιοχές-άξονες
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

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

Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας των Δωδεκανήσων στις ξενοδοχειακές μονάδες με την απονομή σχετικής πιστοποίησης, η οποία θα ευνοήσει τη
δημιουργία ενός cluster τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών το οποίο θα ενισχύει ενεργά την τοπική γαστρονομία

•

Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με βάση τις αρχές δίκαιου
εμπορίου και δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με βάση συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα

•

Καθιέρωση ετήσιου Ζωντανού/Δυναμικού Εργαστηρίου (Living Lab) με θέμα τη γαστρονομία και συμμετοχή τοπικών και διεθνών εκπροσώπων του
κλάδου με εστίαση στην Δωδεκανησιακή κουζίνα

•

Προώθηση δικτύωσης μεταξύ των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής και εστιατορίων, ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, εταιρειών και tour
operators, επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής, οργανωτών events και υπαίθριων δραστηριοτήτων

7.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής •
προέλευσης προϊόντων και προβολής
επιχειρήσεων

Πρόγραμμα προβολής πιστοποιημένων επιχειρήσεων (εστίασης, παραγωγής τροφίμων, καταλυμάτων, καταστημάτων τροφίμων και ποτών), κατόπιν
ποιοτικής αξιολόγησης και ένταξη των επιχειρήσεων σε σύστημα ανάδειξης και προβολής της αιγαιοπελαγίτικης οινογαστρονομίας, όπως πράττει η
πρωτοβουλία Aegean Cuisine στο νότιο Αιγαίο και τα clusters Aegean Cuisine Δωδεκανήσου και Μελεκούνι Ρόδου ΠΓΕ

7.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

Ανάδειξη της Δωδεκανησιακής κουζίνας μέσω μιας βιωματικής εμπειρίας με την προώθηση σεμιναρίων και μαθημάτων μαγειρικής σε ξενοδοχειακές
μονάδες ή/ και σε αγροκτήματα χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές, όπως για παράδειγμα οι τυρόπιτες/τούρτες, οι
μακαρούνες της Καρπάθου, η γαλεόπιτα της Σύμης, το κρασοτύρι της Κω και τα μελεκούνια και το γλυκό ντοματάκι

•

Παροχή κινήτρων για την ενασχόληση του πληθυσμού με τον τομέα της αγροδιατροφής και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραγωγής τοπικών
προϊόντων ειδικότερα στα μεγαλύτερα νησιά όπου ο κλάδος των υπηρεσιών/ τουρισμός υπερκαλύπτει την πρωτογενή παραγωγή

•

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

•

Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού, με στόχο τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού, ώστε το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών να παραμένει υψηλό και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του high-end
τμήματος του Γαστρονομικού Τουρισμού που προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη (επιπλέον η κατάρτιση θα πρέπει να εξελίσσεται δυναμικά και ως προς
τις απαιτήσεις αναδυόμενων αγορών, όπως η Κίνα και η Ινδία, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες)

•

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού

•

Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση
Στρατηγικών Δράσεων
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Δωδεκάνησα», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης
και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο
«Ωριμότητα /Κόστος»:




Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από 3,5
Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από 3,5
και Mακροπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μικρότερος από 2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (1)

Α/Α

Προϊόν

1

Περιοχή-άξονας

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης 23 περιφερειακών αεροδρομίων μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται αυτά των Καρπάθου (στην πρώτη ομάδα αεροδρομίων με επιβατική κίνηση άνω των 100.000 επιβατών ετησίως), Λέρου,
Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Καστελόριζου και Κάσου (στην τρίτη ομάδα αεροδρομίων με επιβατική κίνηση κάτω των 30.000 επιβατών ετησίως)
γεγονός το οποίο θα σημάνει την περαιτέρω αναβάθμιση των αερολιμενικών υποδομών, την ενεργό προσέλκυση νέων πτήσεων και την αύξηση
της συνδεσιμότητας αυτών των νησιών, καθώς και την ενεργό προώθηση και προβολή αυτών των προορισμών από τους διαχειριστές των
αεροδρομίων και τις αεροπορικές εταιρείες, αυξάνοντας ουσιαστικά τις πύλες εισόδου στα Δωδεκάνησα και αναδεικνύοντας τις υπο-συστάδες
νησιών που υφίστανται στο νησιωτικό σύμπλεγμα

Βραχυπρόθεσμο

Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής και εφαρμογή δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του
brand «Δωδεκάνησα» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) με εστίαση στα τουριστικά
προϊόντα προς ανάπτυξη του προορισμού και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών
προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και
χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας. Το σχέδιο θα έχει ως στόχο τη
ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης γύρω από τους οποίους θα μπορούν να θεμελιωθούν υπο-προορισμοί της μορφής cluster
(Κάρπαθος-Κάσος, Ρόδος-Χάλκη-Σύμη-Καστελόριζο, Κως-Νίσυρος-Τήλος, Κάλυμνος-Λέρος-Πάτμος-Αστυπάλαια)

Βραχυπρόθεσμο

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών 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 (εστιασμένες παρεμβάσεις σε αναδυόμενους πόλους τουριστικού
ενδιαφέροντος)

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

1.1.1.

2

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

3

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και συγκεκριμένα:
-Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
-Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, μέσω
δυναμικών μελετών, παρακολούθησης δεικτών και στοχευμένων παρεμβάσεων

5

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

1.5.2.

Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως:
-Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος
-Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

1.2.1.

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (2)

Α/Α

Προϊόν

6

7

8

9

10

Περιοχή-άξονας

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

1.4.5.

Δράσεις για την στήριξη της φέρουσας ικανότητας και συγκεκριμένα:
-Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα
των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών
-Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότηταΠροώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής τουριστικής κίνησης

1.1.2.

Αναβάθμιση, συντήρηση, αποκατάσταση (π.χ. αποκατάσταση Λιμένα Κω από ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2017) και βελτίωση
λιμενικών υποδομών (πρόσδεσης, δέστρες, επέκταση / επισκευή προβλήτα ή / και λιμενοβραχίονα, εκβάθυνση λιμενολεκάνης ή / και βελτίωση /
επέκταση προβλήτα, τοποθέτηση φωτοσημάνσεων και προσκρουστήρων) ιδίως σε μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων (Καστελόριζο, Λειψοί,
Κάλυμνος, Νίσυρος, Κάσος, Κάρπαθος) και συναρτώμενων βασικών υποδομών (αναμονής, υγείας, ασφάλειας, ιατρικής περίθαλψης, φωτισμού,
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επιβατών κτλ..) με στόχο τη βελτίωση /ολοκλήρωση ενδοπεριφερειακών / διαπεριφερειακών συνδέσεων

1.1.1.

Αναβάθμιση αερολιμενικών υποδομών περιλαμβάνοντας την ανακαίνιση αεροσταθμών, την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροδρομίων και των
διαδρόμων προς/απογείωσης, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την άμβλυνση των σημείων συμφόρησης (πτητικό
έργο, εξυπηρέτηση επιβατών, περιβάλλον χώρος εκτός αεροσταθμού) και τη βελτίωση των εναέριων λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται
(ΥΠΑ):
−Κάρπαθος: ανάγκη για 2 πρόσθετες θέσεις για στάθμευση αεροσκαφών και αύξηση χωρητικότητας του αεροδρομίου από 4 σε 8 κινήσεις
αεροπλάνων την ώρα
−Καστελόριζο: επέκταση διαδρόμου κατά 250 μέτρα και του πλάτους του κατά 30 μέτρα, και νέο σταθμός επιβατών 500 τ.μ.

Μακροπρόθεσμο

3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και συγκεκριμένα:
-Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του
ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού
-Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων
-Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater»
-Οργάνωση του θαλάσσιου χώρου των Δωδεκανήσων σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών
δεδομένων, δημοφιλών / προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών

Βραχυπρόθεσμο

1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Δωδεκάνησα» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που
θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση
πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και
διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμο

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Μεσοπρόθεσμο

Μακροπρόθεσμο

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (3)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

11

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

12

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

13

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

2.3.1.

Ενίσχυση προβολής και προώθησης των προορισμών των Δωδεκανήσων με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων με το
προϊόν Sun & Beach δραστηριοτήτων όπως υψηλή γαστρονομία, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), ποδήλατο,
περιπατητικές διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της δημιουργίας σύγχρονης και εύχρηστης
ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach –αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών-, η
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης που θα αφορά τον προορισμό «Δωδεκάνησα» αυξάνοντας το visibility των
επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης

Βραχυπρόθεσμο

5.2.2.

Ανάπτυξη χρονολογίου καθετοποιημένων θεματικά πολιτιστικών δρώμενων και δραστηριοτήτων στα νησιά των Δωδεκανήσων υπό έναν
ευρύτερο οριζόντιο σχεδιασμό μεταξύ τους, ώστε να αναδεικνύονται θεματικές συμβατότητες μεταξύ τους και υπό έναν κεντρικό συντονισμό,
ώστε να επιτρέπουν στους επισκέπτες χρονικά να παρακολουθήσουν πως αναπτύσσεται μια θεματική του Πολιτιστικού Τουρισμού σε
διαφορετικά νησιά (island hopping)

Βραχυπρόθεσμο

1.2.2.

Αξιοποίηση των προστατευόμενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Δωδεκανήσων για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού
οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως:
−Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών αλιευτικού τουρισμού στις νησιωτικές υπο-συστάδες των Δωδεκανήσων
-Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε
συνδυασμό με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών οικοτουρισμού για τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, που
εντοπίζονται κυρίως στα νησιά της λεγόμενης «άγονης» γραμμής των Δωδεκανήσων (Χάλκη, Αγαθονήσι, Λειψοι-Αρκιοί-Μαράθι, ΨέριμοςΤέλενδος, Λέβιθα) προσφέροντάς τους συγκριτικό πλεονέκτημα, διακριτή τουριστική ταυτότητα και ιδιαίτερη προβολή, και του δικτύου των
περιοχών NATURA, εκ των οποίων 29 εντοπίζονται στην περιοχή Καρπάθου-Σαρίας (ομώνυμος Φορέας Διαχείρισης

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

14

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1.

Δράσεις ανάσχεσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της Κρουαζιέρας, και συγκεκριμένα:
-Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων
-Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της ατμόσφαιρας, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους λιμένες ευκολιών παροχής
ρεύματος στα πλοία - cold ironing ή αλλιώς το AMP
-Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του
οφέλους για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης

15

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.7.

Διασφάλιση αδιάλειπτης υδροδότησης των άνυδρων νησιών των Δωδεκανήσων και ανάπτυξη/συντήρηση των κατάλληλων υποδομών (π.χ.
Δικτύου Μονάδων Αφαλάτωσης, υποθαλάσσιοι αγωγοί μεταφοράς νερού) σε όλα τα άνυδρα νησιά για την οριστική αντιμετώπιση του
προβλήματος έλλειψης πόσιμου νερού

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (4)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

16

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

17

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

18

19

20

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

1.4.2.

Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως:
-ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών,
-υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και , ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα νησιά
-δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού"

Μεσοπρόθεσμο

1.4.3.

Προώθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα νησιά και σχετικών δράσεων (ενδεικτικά, προώθηση συστημάτων
ολοκληρωμένης πληροφόρησης επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα Λεωφορεία των νησιών της ΠΝΑ). Δημιουργία σχεδίου
δράσης για την αύξηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης όπως της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα νησιά και τη χάραξη νέων
ποδηλατοδρόμων και μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο
κέντρο των νησιών υψηλής τουριστικής κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

Μεσοπρόθεσμο

2.2.2.

Δράσεις ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα:
-Αξιολόγηση του επίπεδου ανάπτυξης και της φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού ώστε οι συμπληρωματικές δραστηριότητες να συνάδουν με τις
δυνατότητες του νησιού ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθούν συστάδες νησιών με συμπληρωματικές δραστηριότητες (στόχος που απαιτεί την
ανάπτυξη ευέλικτων ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων)
-Ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και καταφύγιων θαλάσσιας ζωής σύμφωνα με τις αρχές της
βιωσιμότητας

Μεσοπρόθεσμο

2.1.1.

Δράσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες και συγκεκριμένα:
-Βελτίωση οδικής ασφάλειας στους άξονες που οδηγούν σε παραλίες με ήπιες παρεμβάσεις χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον και
δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε δημοφιλείς παραλίες και ειδική μέριμνα για τη στάση και στάθμευση των τουριστικών
λεωφορείων -Ευρύτερες παρεμβάσεις στις παραθαλάσσιες υποδομές ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παραλιών που περιλαμβάνει δημοφιλείς
προορισμούς (Ρόδος, Κως) και αναδυόμενους να ενταχθούν στην χάρτη Προσβάσιμου Τουρισμού (Accessible Tourism)

Μεσοπρόθεσμο

1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα:
-Βελτίωση /συντήρηση κεντρικού και επαρχιακού οδικού δικτύου όλων των νησιών των Δωδεκανήσων (οδική ασφάλεια, σήμανση,
ηλεκτροφωτισμός, καταγραφή επικίνδυνων σημείων κ.α.), τόσο των μικρών όσο και των δύο μεγάλων τουριστικών πόλων Ρόδου και Κω, καθώς
και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς-Βελτίωση ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων με λιμένες και αερολιμένες, αφού κατά
την περίοδο αιχμής παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση πέριξ της περιοχής των λιμένων αρκετών νησιών και δημιουργία επαρκών χώρων
στάθμευσης
-Βελτίωση συνδεσιμότητας λιμένων και αερολιμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τις πρωτεύουσες (χώρες) εκείνων των νησιών που βρίσκονται
μακριά από αυτές τις υποδομές (π.χ. σύνδεση αερολιμένα Καρπάθου με Όλυμπο μέσω γραμμής Λεωφορείου)

Μεσοπρόθεσμο

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (5)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Μακροπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

21

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηριών και υποδομών
τους σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού των νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά των Δωδεκανήσων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία
COVID-19. Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά των Δωδεκανήσων με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (ασθενοφόρα, μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου σε
νησί της Περιφέρειας) καθώς και του συστήματος αεροδιακομιδών με στόχο την 24ωρη κάλυψη των αναγκών τους, τουλάχιστον μέχρις ότου το
επίπεδο εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού των δομών υγείας στα νησιά να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά τουλάχιστον στις
βασικές υγειονομικές ανάγκες. Υποστήριξη, προώθηση, επέκταση και ενίσχυση του δικτύου και συστήματος τηλεϊατρικής στα Δωδεκάνησα, με
την ένταξη περισσότερων -ειδικά των μικρών και απομακρυσμένων- νησιών των Δωδεκανήσων

22

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

4.2.1.

Ανάπτυξη και βελτίωση υγειονομικών πρωτοκόλλων που ακολουθούν οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να καταστεί η
κρουαζιέρα ως ένα από τα ασφαλέστερα τουριστικά προϊόντα στην COVID εποχή

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (6)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

23

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

5.4.2.

24

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

25

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.4.

26

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3.1.1.

27

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.1.

28

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.3.

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις
Προώθηση υποβολής φακέλου για την ένταξη των ανεμόμυλων της Αστυπάλαιας και της Χάλκης στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε
τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρους, τις παροχές
δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για
τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α. και
βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη
κινητικότητα
Αναβάθμιση των λιμένων που αποτελούν πύλες εισόδου για τον Yachting τουρισμό (Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Ρόδος, Κως) με τον εκσυγχρονισμό υποδομών σύμφωνα με
τις νέες απαιτήσεις που αναμένεται να επικρατήσουν σχετικά με τον έλεγχο των αποβιβασθέντων καθώς και εξέταση για τη δημιουργία νέων πυλών εισόδου.
Ορθολογικοποίηση του δικτύου λιμένων αναψυχής (αγκυροβόλια, μαρίνες) στη λογική «hub-and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου, με
συνεπακόλουθη κατηγοριοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές/ευέλικτες λύσεις. Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες
κ.α.)
Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία νέων
Μονάδων Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης,
αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της
δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δέσμη έργων με
ΣΔΙΤ που συνδέονται με τη διαχείριση απορριμμάτων της Ρόδου και περιλαμβάνουν την ανάγκη επέκτασης του ΧΥΤΥ Βόρειας Ρόδου, τη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων
υπολειμματικών Απορριμμάτων και ίλυος, Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών, τον εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών, τη Μονάδα επεξεργασίας/κομποστοποίησης της ίλυος καθώς και δύο σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Μετατροπή, στους προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας (Ρόδος, Κως), δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με
ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη συστημάτων
παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου οχημάτων

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τα Δωδεκάνησα (7)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

29

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

2.4.1.

30

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

5.3.1.

31

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.3.

32

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

2.1.2.

Στρατηγικές Δράσεις
Δράσεις για τη βιωσιμότητα του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και συγκεκριμένα:
-Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού
-Αισθητική αναβάθμιση των παραλιών με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων
-Επέκταση του πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος της επαναφύτευσης θαλάσσιων λιβαδιών
-Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό «έξυπνων» κάδων για συλλογή σε
ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση
αυτοδυτών
-Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, που θα αφορά στον προορισμό Δωδεκάνησα σε πολλαπλές γλώσσες
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με
πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων.
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση)
−Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης
των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά
μέσα και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να αποδώσει η ηλεκτροκίνηση) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος
(στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
−Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς
χώρους)
−Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
−Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη των νησιών των Κυκλάδων
Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Μεταφορών της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2019):
−Συστήματα Πληροφόρησης τελικού χρήστη (π.χ. εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά, ψηφιακοί χάρτες οδικών δικτύων, πληροφόρηση ΜΜΜ-έξυπνες στάσεις, θέσεις στάθμευσηςμετεπιβίβασης (park & ride), πληροφόρηση για χρονοαποστάσεις και αναμενόμενες καθυστερήσεις, μετεωρολογικές πληροφορίες προσαρμοσμένες για οδικά δίκτυα κ.α.)
−Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης (π.χ., προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές, διαχείριση/ παροχή προτεραιότητας σε ΜΜΜ, διαχείριση θέσεων στάθμευσης, εργασιών κατασκευής/
συντήρησης οδού, στόλου οχημάτων κ.α.)
Δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στις παραλίες και συγκεκριμένα:
-τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
-βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση
-βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας μονοπατιών που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες (π.χ. Παχιά Άμμος στη Νίσυρο)
-βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες,
σκίαστρα)

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α

Προϊόν

33

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.2.

Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας και συγκεκριμένα προώθηση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ενεργειακής διασύνδεσης εκείνων των νησιών
των Δωδεκανήσων που θα συνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας και απομάκρυνση όλων των εργοστασίων της ΔΕΗ από αυτά.

34

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.2.

35

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.4.

36

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

2.4.2.

37

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

38

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

5.4..1.

Δράσεις βελτίωσης ενεργειακού προφίλ και αξιοποίηση ΑΠΕ και συγκεκριμένα:
-Προώθηση ενεργειακής αυτονομίας των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών των Δωδεκανήσων με επενδύσεις σε ΑΠΕ για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και σε υβριδικές μονάδες.
Προώθηση, ανάδειξη και υλοποίηση δικτύου «έξυπνων» ενεργειακά και αειφόρων νησιών των Δωδεκανήσων αξιοποιώντας τα σχετικά επενδυτικά project και ενέργειες σε Αστυπάλαια,
Τήλο και Χάλκη. Παράλληλη διενέργεια δράσεων για την ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των
προορισμών
-Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας των νησιών των Δωδεκανήσων, ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων
αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
Δράσεις για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα:
-Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση των ακτών
-Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς
προορισμούς
-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
Αξιοποίηση δράσεων των προγραμμάτων μετατροπής των νησιών σε «έξυπνους προορισμούς» που ενισχύουν την προστασία του παράκτιου τμήματος και περιορίζουν την ενεργειακή
κατανάλωση
Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο μέτωπο
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού (Κρουαζιέρα) σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας
και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές δικτύων, κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης
Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα:
-Προώθηση της ευταξίας, της αισθητικής αναβάθμισης, της χωροθέτησης και της ελαχιστοποίησης της οπτικής όχλησης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου καθώς και της αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των τειχών
-Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων. Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα για την προστασία εκθεμάτων που απαιτούν
τακτική συντήρηση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις για τη διάσωση τους
-Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Προγράμματα προστασίας των αρχαιολογικών χώρων από τις διαβρώσεις που προκαλούν οι καιρικές
συνθήκες και η ανθρώπινη παρέμβαση

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

39

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

6.3.1.

40

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.1.

41

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.3.

42

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.1.

43

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

3.2.3

44

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών - η οποία θα
αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities
και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων
Διενέργεια δράσεων για την αειφορία και βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
-Προώθηση και υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων μικρών νησιωτικών οικισμών στα Δωδεκάνησα
-Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (2.000 –15.000 ισοδύναμος πληθυσμός)
-Ανάπτυξη νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αντιμάχειας και Καμάριου Κέφαλου στην Κω)
-Κατασκευή, επέκταση, αναβάθμιση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης και διύλισης, δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη
συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων
Διαφημιστική προώθηση και προβολή, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του brand των
«Δωδεκανήσων» και των clusters νησιών που περιλαμβάνουν (Ρόδος- Χάλκη – Σύμη, Κως- Νίσυρος- Τήλος, Πάτμος) έχοντας στο επίκεντρο τους διεθνούς αναγνωρισιμότητας
προορισμούς της Ρόδου και Κω, με στόχο την εδραίωσή τους ως ιδανικούς προορισμούς για island hopping με πλήθος προσφερόμενων εμπειριών, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και
οριζόντια - σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία σε πολλαπλούς προορισμούς, με υψηλής
ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες και θαλάσσιες δραστηριότητες. Ακόμα δημιουργία στρατηγικού σχεδίου προβολής των αναδυόμενων νησιών σύμφωνα με την παγκόσμια τάση
του “secret places” και των αυθεντικών εμπειριών καθώς τα περισσότερα διαθέτουν απομονωμένες παραλίες, χωρίς οργανωμένες υποδομές αλλά με μοναδική φυσική ομορφιά
Προώθηση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των αερομεταφορών με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές στα νησιά που αποτελούν κόμβους συνδυασμένων μεταφορών των δύο
δικτύων ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση εξωτερικών ροών (κυρίως τουριστικής κίνησης) σε πρώτο βαθμό αεροπορικώς και στη συνέχεια η διάχυση της ροής της κίνησης στα
γύρω νησιά – προορισμούς με τη χρήση γρήγορων σκαφών
Δράσεις στοχευμένης προβολής για το προϊόν Yachting:
-Ενίσχυση της προβολής και της προώθησης των Δωδεκανήσων και του Ναυτικού Τουρισμού, αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
για την ανάδειξη κορυφαίων ναυταθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως και χαίρουν εγχώριου και διεθνούς κύρους -Διοργανώσεις όπως το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό
Ράλλυ Αιγαίου και το Aegean Regatta, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας στοχευμένης προβολής με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάδειξη των νησιών των
Δωδεκανήσων ως προορισμό
-Προβολή και προώθηση των Δωδεκανήσων με έμφαση στο Ναυτικό Τουρισμό, με τη διοργάνωση εκθέσεων ναυτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη ψηφιακού
και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα
-Ανάπτυξη ενός δυνατού branding για το yachting με βελτίωση της διαφημιστικής προβολής των ελληνικών μαρίνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και των Γαλάζιων Σημαιών
που έχουν οι παραλίες των Δωδεκανήσων και του island hopping καθώς η πολυνησιωτικότητα της περιοχής και η διαφορετικότητα κάθε νησιού μπορεί να αποτελέσει στοιχείο
προσέλκυσης επισκεπτών, σε συνδυασμό με την εγγύτητα των νησιών που δημιουργούν εξαιρετικές προϋποθέσεις για την επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών σε μία
διαδρομή
Αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της εκτεταμένης ακτογραμμής των Δωδεκανήσων για τη δημιουργία προγραμμάτων κρουαζιέρας που θα
εντάσσουν λιμάνια-προορισμούς, που βρίσκονται στο στάδιο της ανάδειξης, όπως η Νίσυρος που αναμένεται να αναγνωριστεί ως παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO και τα νησιά της
Σύμης και της Χάλκης που εμφανίζεται ένα σύμπλεγμα πολιτιστικών επιρροών συνθέτοντας ένα μοναδικό περιβάλλον όπου κάποιος μπορεί να περιηγηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

45

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

46

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1.

47

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.

48

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

5.3.1.

49

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

2.1.3.

50

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.5.

Στρατηγικές Δράσεις
Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση των υπηρεσιών Κρουαζιέρας και συγκεκριμένα:
-Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση επιβατών, την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους
-Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την συλλογή αξιολογήσεων του προορισμού και του λιμένα από τους επισκέπτες και τις εταιρείες κρουαζιέρα
-Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού
θέσεων ελλιμενισμού και βάσει του προγραμματισμού των εταιρειών κρουαζιέρας
Δράσεις βελτίωσης βασικών πολιτιστικών υποδομών και συγκεκριμένα:
-Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των κάστρων. Ενδεικτικά αναφέρεται η συντήρηση του
Κάστρου της Λέρου, ο Ναός του Πύθιου Απόλλωνα στη Ρόδο και η Βασιλική Αγίου Στεφάνου στην Κω όπου η κατάλληλη σήμανση με επεξηγηματικά κείμενα και η καλλιέργεια αφηγήματος μπορούν
να αναβαθμίσουν σημαντικά την επίσκεψη
-Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)
-Προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του λαογραφικού και εθνολογικού στοιχείου μέσω κατάλληλων υποδομών όπως δίκτυα λαογραφικών μουσείων και μουσεία που
περιλαμβάνουν εκθέματα που σχετίζονται με τη λαϊκή ποίηση, το δημοτικό τραγούδι και τη πολιτιστική παραγωγή λαϊκών καλλιτεχνών (Μουσείο Β. Χατζηβασίλη)
-Διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού αποθέματος του κάθε νησιού, αλλά και οριζόντια θεματική ανάδειξη μεταξύ των νησιών των Δωδεκανήσων προωθώντας
το island hopping (π.χ ανάδειξη ενετικών επιρροών και εκθεμάτων του Α’ και Β΄ Παγκόσμιων Πολέμων με κεντρικό άξονα το Μουσείο Πολεμικών Ευρημάτων στη Λέρο)
-Τοποθέτηση 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.
-Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής
Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων διοργανώσεων και φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στα νησιά, καθώς και παραδοσιακές γιορτές και πανηγύρια με ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον όπως το
πανηγύρι του Άγιου Ιωάννη στην Όλυμπο της Καρπάθου
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 (π.χ. εικονικά
εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την
παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού καθώς και ολοκληρωμένα έργα
ψηφιακών μουσείων όπως το Ψηφιακό Λαογραφικό Μουσείο Καρπάθου που βρίσκεται σε στάδιο χρηματοδότησης
-Ολοκλήρωση των μελετών Προσβασιμότητας ΑμεΑ σε λιμένες στα νησιά Ρόδου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Μεγίστης και επέκταση των μελετών στα υπόλοιπα νησιά των
Δωδεκανήσων
-Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με περιορισμένη όραση. Επέκταση των
εγκαταστάσεων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης (σύστημα seatrack) καθώς η χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη στον προορισμό
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιας συγκοινωνίας και συγκεκριμένα:
-αναβάθμιση δημόσιων λεωφορείων και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα των νησιών με την υπόλοιπη επικράτειά τους
-βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ τοποθεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδίως κατά την
περίοδο αιχμής
-αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, της υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους
ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών
-Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
-Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένες) καθώς και χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και
των μεταφορών (όπως π.χ. έγινε στα αεροδρόμια Κω και Ρόδου από την Fraport)

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

51

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.

52

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

53

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.2.

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

54

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για το προϊόν Yachting και συγκεκριμένα:
-Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και Μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους
-Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

5.5.2.

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 του Πολιτιστικού τουρισμού

5.5.2.

Συμμετοχή και υλοποίηση διακρατικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη συνεργασία και την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος

5.5.3.

Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών

6.1.1.

Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών –κυρίως σε Ρόδο και δευτερευόντως σε Κω- με στόχο την φιλοξενία Περιφερειακών αγώνων αλλά και ευρύτερης εμβέλειας αθλητικών διοργανώσεων

Α/Α

Προϊόν

55
56
57
58

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές Δράσεις
Δράσεις για την αναβάθμιση/ αύξηση ποιότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας και συγκεκριμένα:
-Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών (πέργκολες, παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.)
-Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών
-Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
Δράσεις ψηφιακής και έντυπης προβολής του προορισμού και συγκεκριμένα:
-Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά,
αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας
-Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στον προορισμό καθώς και πτήσεων
charter ξένων tour operators

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

59

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

60

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

61

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.4.

62

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

2.4.2.

63

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.

64

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

4.4.2.

65

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.

66

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις
Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια και συνεργειών με σχετικούς φορείς για την αξιοποίηση των επενδυτικών κινήτρων και την προώθηση των Δωδεκανήσων ως κινηματογραφικού προορισμού
Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμια και λιμάνια) και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του
προορισμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας
καταστημάτων κ.α.
Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος των νησιών που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και
αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών και αξιοποίηση / ανάδειξη αποθέματος
κτιρίων / εγκαταστάσεων βιομηχανικής κληρονομιάς (ιδίως σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Λέρο, Σύμη)
Συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς (π.χ. Πρόγραμμα ΙNΤERREG) και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας ως προς την αειφόρα διαχείριση των
παραλιών και των θαλασσών
-Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης πλοίων και επιβατών
-Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου κατά την έξοδο των επιβατών από τον λιμένα, με την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα αξιοθέατα του προορισμού, τις
αποστάσεις και τα μέσα πρόσβασης, καθώς και την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων
Βελτίωση διαχείρισης του υψηλού όγκου επιβατών κρουαζιέρας και συγκεκριμένα:
-Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) του υπερτουρισμού και των υψηλών ροών επισκεπτών κρουαζιέρας, ειδικότερα σε
δημοφιλείς προορισμούς, επιτυγχάνοντας έτσι ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων – η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των τουριστικών προορισμών και η διαφύλαξη της
φυσιογνωμίας κάθε τόπου εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα κάθε νησιού, η οποία για παράδειγμα στη Σαντορίνη εξαντλείται από την υψηλή ημερήσια επισκεψιμότητα που δέχεται από την
Κρήτη - ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αντίστοιχες πιέσεις τουριστικών ροών έχουν αντιμετωπιστεί στη Βενετία και το Ντουμπρόβνικ, χωρίς να υπάρχει μείωση των τουριστικών εσόδων
Χρήση και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων ως μέσο ρύθμισης του αριθμού των εισερχόμενων κρουαζιερόπλοιων
Δράσεις προώθησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και συγκεκριμένα:
-Δημιουργία και προώθηση ενός κοινού storytelling (αφηγηματικού περιεχομένου) για τα νησιά των Δωδεκανήσων που θα βασίζεται στην κοινή ιστορία και τις επιρροές που δέχθηκαν από κατακτητές
και τους χάρισαν κοσμοπολίτικη και αρχοντική αισθητική με έντονα ευρωπαϊκά κριτήρια αλλά ταυτόχρονα και έντονα στοιχεία ανατολής (π.χ. γαστρονομία) και του κοινού αγώνα για την ένταξη τους
στο ελληνικό κράτος
-Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού/θρησκευτικού αποθέματος κάθε νησιού, ενοποιώντας τα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργώντας μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα
-Προβολή και προώθηση του μοναδικού θρησκευτικού αποθέματος των Δωδεκάνησων που μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο του θρησκευτικού τουρισμού καθώς το νησί της Πάτμου και το
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν ιερό χώρο και συγκεντρώνουν πλήθος πιστών. Επιπλέον, στα Δωδεκάνησα βρίσκεται πλήθος εκκλησιών και
δύο Εκκλησιαστικά Μουσεία στη Λέρο και στη Νίσυρο
-Δημιουργία δικτύου λαογραφικών μουσείων ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση των συλλογών, να εμπλουτιστούν τα εκθέματα και να χαραχθεί μία ενιαία στρατηγική προώθησης και επικοινωνίας με
βάση την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη οργάνωση
Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού που θα αξιοποιεί το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα κάθε νησιού με έντονο αφηγηματικό περιεχόμενο, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε νησιού.
Προβολές οπτικοακουστικού υλικού μέσω ψηφιακών καναλιών που εστιάζουν στην Πάτμο ως νησί της αποκάλυψης, στην Κω ως γενέτειρα του Ιπποκράτη και στη Ρόδο που αποκαλείται το Νησί των
Ιπποτών
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις
Προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων με στόχο την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών
Εφαρμογές για την απρόσκοπτη πρόσβαση και συγκεκριμένα:
-Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
-Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών
Δράσεις ανάπτυξης/ανάδειξης και ορθολογικοποίησης δικτύου λιμένων Κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής Δωδεκάνησα βάσει των αναγκών, του χαρακτήρα, της στρατηγικής στόχευσης και της
φέρουσας ικανότητας κάθε υπο-συστάδας νησιών:
-Επιλογή συγκεκριμένων λιμένων για την εξυπηρέτηση Κρουαζιέρας και προγραμματισμός σχετικών συνοδών έργων ανάλογα με το μέγεθος αγοράς στο οποίο απευθύνεται κάθε υπο-συστάδα νησιών
(π.χ. δημιουργία υποδομών στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί με τα Κρουαζιερόπλοια αλλά και με καταμαράν από την Τουρκία) όπως και εφαρμογή λύσεων
ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση
λιμενικών λειτουργιών)
-Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) στα νησιά Κω, Ρόδο, Σύμη, Πάτμο, Κάρπαθο και Κάλυμνο και βελτίωση στη διαχείριση των
υφιστάμενων και νέων υποδομών τουρισμού σκαφών αναψυχής ιδιαίτερα όσον αφορά τις θέσεις ελλιμενισμού και την καθαριότητα από τα λύματα των σκαφών
Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες
Αναδιάταξη του προσφερόμενου προϊόντος έτσι ώστε να περιλαμβάνει δράσεις, που θα αναδείξουν περισσότερο τα ιστορικά, πολιτιστικά και γαστρονομικά στοιχεία του προορισμού, βασισμένα στο
μοντέλο των 5 αισθήσεων (Customer Experience Enhancement, πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης, συλλογής, σύνθεσης και αξιοποίησης πόρων και δεδομένων), μέσα από την αφήγηση ιστοριών που
ανασύρουν παλιές μνήμες, συνδυάζουν παλιά με νέα δεδομένα και δημιουργούν έντονες αναμνήσεις. Η ανάπτυξη του μοντέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ψηφιακών μέσων και την
οργάνωση πολιτιστικών και θεματικών διαδρομών που αναδεικνύουν τα αφηγήματα του προορισμού (Ιππότες στη Ρόδο, το νησί του Ιπποκράτη για την Κω και το Νησί της Αποκάλυψης για την Πάτμο)
Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών, ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις με εφαρμογή κοινού
συστήματος σήμανσης. Για παράδειγμα, περιπατητικές διαδρομές εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο των νησιών των Δωδεκανήσων (Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Λειψοί, Πάτμος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως,
Ρόδος)
Εξέταση συνένωσης των Λιμενικών αρχών των νησιών υπό μία Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Λιμένων Δωδεκανήσου» με στόχο την δυναμικότερη προώθηση των λιμενικών αναγκών των νησιών και
την υλοποίηση των απαραίτητων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους βάσει των προκλήσεων που πηγάζουν από την εξέλιξη της ναυπηγικής και την ανάγκη ελλιμενισμού πλοίων
μεγαλύτερου όγκου και ιπποδύναμης
Καλύτερη στόχευση (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence) της διαφημιστικής προβολής του brand «Δωδεκάνησα» και των νησιωτικών υπο-συστάδων ανά ομάδα στόχο (π.χ.
πολιτιστικός τουρισμός, silver economy και οικογενειακές διακοπές στην Ρόδο, οικοτουρισμός στην Τήλο) και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του
προορισμού (π.χ. Μεσαιωνική Πόλη και γαστρονομία της Ρόδου, Κάστρο και Παλαιά Πόλη της Κω, κυκλαδίτικος χαρακτήρας της Αστυπάλαιας, λαογραφία, παράδοση και μεσαιωνικός οικισμός
Καρπάθου, θρησκευτικότητα Πάτμου, καταδυτική εμπειρία Καλύμνου, ηφαίστειο Νισύρου, γραφικότητα Καστελόριζου, Σύμης και Χάλκης) και των επιμέρους τουριστικών πόλων του
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Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.2.

Στρατηγικές Δράσεις
Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση σε αγορές και πρόβλεψη της ζήτησης, για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών, για ενίσχυση της αποδοτικότητα
ενεργειών προώθησης και προβολής και για βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης

76

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.

Δράσεις αναβάθμισης του προσφερόμενου προϊόντος Κρουαζιέρας και συγκεκριμένα:
-Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας. Όπου το λιμάνι δεν επιτρέπει τη χωροθέτηση εμπορικής δραστηριότητας
προτείνεται η διοργάνωση προσωρινών, υπαίθριων θεματικών εκθέσεων που θα προβάλλουν προϊόντα του αγροδιατροφικού και οικοτουριστικού τομέα, όπως τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ και οίνο
ΠΓΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αντιληφθούν την τοπική γαστρονομική ταυτότητα, να γευτούν μοναδικά τοπικά προϊόντα των νησιών
-Προώθηση επενδύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και των επισκεπτών κρουαζιέρας με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, αλλά και την προστασία του
προορισμού, ώστε να μην εξαντλείται η φέρουσα ικανότητά του
-Στρατηγική ανάδειξης της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού με τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής και θα
αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού
-Προώθηση και προβολή των Δωδεκανήσων, ως ενιαίο πολυθεματικό προορισμό κρουαζιέρας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφορετικές και αυθεντικές εμπειρίες (κοσμοπολίτικη και έντονη
διασκέδαση στη Ρόδο και την Κω, αρχοντική ομορφιά στη Χάλκη και τη Σύμη, θρησκευτικό ενδιαφέρον στην Πάτμο)
-Προβολή του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού που διαθέτουν τα νησιά των Δωδεκανήσων. Ενδεικτικά αναφέρεται το Φρούριο και η Λίνδος στη Ρόδο, τα Κάστρα στη Λέρο και την
Αστυπάλαια, το Ηφαιστειολογικό Μουσείο στη Νίσυρο και το Ασκληπιείο στην Κω

77

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.2.

Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των μουσείων των νησιών
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Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

5.4.2.

79

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.

80

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3.1.1.

Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματος των Δωδεκανήσων :
•Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος με παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία για τη φιλοξενία σύγχρονων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη θεματικών
δραστηριοτήτων
•Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών όπως διαμορφώθηκαν από τις πολιτισμικές επιρροές και την αρχοντική αισθητική που καλλιεργήθηκε από την ανάπτυξη της ναυτιλίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Σύμη και το Καστελόριζο η αρχιτεκτονική γίνεται αντιληπτή από την πρώτη επαφή με το νησί στο λιμάνι ενώ στην Κάρπαθο υπάρχουν παραδοσιακή ορεινοί
οικισμοί
•Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών. •Ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας που αποτυπώνεται στο
αρχιτεκτονικό απόθεμα των Δωδεκανήσων με εντονότερα στοιχεία αυτά των Οθωμανών και της Ιταλικής αρχιτεκτονικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κάρπαθος διαθέτει σημαντικό αριθμό
παραδοσιακών οικημάτων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και έντονα λαογραφικά στοιχεία
Δράσεις εμπλουτισμού των προσφερόμενων προϊόντων και συγκεκριμένα:
-Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B
-Προώθηση και προβολή των τριών «πράσινων» και «έξυπνων» νησιών (Αστυπάλαια, Τήλος, Χάλκη) που διαμορφώνονται και αναδύονται στην Δωδεκάνησο
Συντήρηση, επέκταση/ πύκνωση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου τους για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών αναψυχής στα νησιά των Δωδεκανήσων.
Θεωρείται επιβεβλημένη η επιτάχυνση της διαδικασίας οροθέτησης δικτύου τουριστικών λιμένων με κατάλληλες υποδομές που θα αναδείξει τα Δωδεκάνησα ως ενιαίο προορισμό και θα
συμπεριλάβει στο χάρτη του ναυτικού τουρισμού μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Το σχέδιο δικτύου τουριστικών λιμένων καλείται να λειτουργήσει ως ολιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τον
αριθμό των σκαφών ανά λιμένα σε συνάρτηση με το μέγεθος, την εκβάθυνση που ίσως απαιτείται και την απόσταση μεταξύ των σταθμών ανεφοδιασμού ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη
κίνηση των σκαφών. Μελέτη βάσει της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών σε υπάρχοντες λιμένες (ανάγκη επικαιροποίησης του
Ν.2160 / 1993 για τη χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος π.χ. πλωτές πλατφόρμες) ή την ανάγκη ανάπτυξης νέων μαρίνων ή / και μετατροπής των παλαιών λιμένων σε
μαρίνες και λιμένες εξυπηρέτησης τουριστικών πλοίων στα Δωδεκάνησα
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Στρατηγικές Δράσεις

81

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

4.1.1.

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και υποδομών μεταφοράς, συγκεκριμένα:
-Σαφής διαχωρισμός και οριοθέτηση των λιμένων σε ζώνες ακτοπλοΐας, εμπορικές ζώνες, πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και μαρίνες
-Δημιουργία νέων ή / και αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων και υποδομών ελλιμενισμού στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, για κρουαζιέρες με πλοία μικρού ή μεσαίου μεγέθους σε
λιμάνια μικρότερων νησιών τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στη διεθνή τάση για νέους και πιο απομονωμένους προορισμούς
-Χωροθέτηση στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων ή / και βελτιστοποίηση συστήματος αστικών μεταφορών (ΚΤΕΛ) στα νησιά σε σχέση και με τις ανάγκες της κρουαζιέρας (αφετηρία στο Λιμάνι και
λειτουργία γραμμής σύνδεσης με κύρια σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ενός νησιού κατά την άφιξη κρουαζιερόπλοιου)
-Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων seawalk που μπορεί να υποκαταστήσει τις λιμενικές υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της
κρουαζιέρας μικρότερους προορισμούς
-Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, περιοχές στις οποίες θα προστατεύονται οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες (όπως η σχεδιαζόμενη σε Λέρο και Κάλυμνο για την
προσέλκυση του καταδυτικού τουρισμού)
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

7.3.1.

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

7.1.1.

Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων και κέντρων εμπορίου μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία και παραδοσιακών χώρων όπως τα Μιτάτα (ποιμενικές
κατοικίες, Κάσος) που θα περιλαμβάνουν εκθέματα παραδοσιακών σκευών μαγειρικής (π.χ. κούμιλα)
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

7.3.1.

Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της Δωδεκανησιακής Κουζίνας

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
64

Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα του προορισμού
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.
5,0

•

Μεταξύ των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων, οι δράσεις 2 έως 7 σημειώνουν υψηλή
βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα
του τουρισμού.

4,5

•

Η δράση 1 αφορά την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο της παραχώρησης των
αεροδρομίων Καρπάθου, Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Καστελόριζου και Κάσου για την
βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των συγκεκριμένων νησιών του προορισμού και
την αύξηση των πυλών εισόδου των Δωδεκανήσων

•

Η δράση 2 αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής προβολής στο πλαίσιο
ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) ενώ η δράση 3
αφορά σε αστικές αναπλάσεις του αστικού κέντρου των νησιών του προορισμού

•

Οι δράσεις 6 και 4 οι οποίες λαμβάνουν αντίστοιχη βαθμολογία στο κριτήριο Ποιότητα Ζωής
αφορούν σε δράσεις στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα
ικανότητα των νησιών του προορισμού (προώθηση χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, περιορισμός υπέρμετρης δόμησης) και σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών)

•

Μεταξύ των 10 σημαντικότερων δράσεων βρίσκονται τρείς δράσεις προσβασιμότητας, με την
δράση 7 να αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση των λιμενικών υποδομών ιδίως σε
μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την δράση 8 σε αναβάθμιση αερολιμενικών υποδομών
(όπως της Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου κα)

•

Υψηλής σημασίας είναι και η δράση 10 η οποία εμφανίζει υψηλή βαθμολογία στην κατηγορία
Προϊόν & Προώθηση και αφορά στην δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τον
προορισμό ενώ αντίστοιχη βαθμολογία στα κριτήρια του διαγράμματος αλλά χαμηλή
βαθμολογία στην κατηγορία Ωριμότητα/Κόστος εμφανίζει η εφαρμογή καινοτόμων
τεχνολογικών λύσεων (δράση 31) και οι δράσεις βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής
κληρονομιάς (δράση 38 η οποία περιλαμβάνει την αισθητική αναβάθμιση της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου και εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων)

•

Σημαντική βαθμολογία σε έργα προσβασιμότητας λαμβάνουν και οι δράσεις 19, 20 και 26 που
αφορούν σε βελτίωση προσβασιμότητας σε παραλίες, δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου
και δράσεις αναβάθμισης των λιμένων που αποτελούν πύλες εισόδου για τον τουρισμό
σκαφών αναψυχής (Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Ρόδος και Κως)
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Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τα Δωδεκάνησα

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.1.

Προώθηση / προβολή της αναβαθμισμένης και σύγχρονης εικόνας των αεροδρομίων Ρόδου και Κω, ως κύριες πύλες εισόδου στα Δωδεκάνησα από το εξωτερικό, και ενίσχυση συνδεσιμότητας τους με το
εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα κατά τους μήνες πέραν της περιόδου αιχμής της τουριστικής κίνησης με παράλληλη ανάπτυξη προσφερόμενων τουριστικών
υπηρεσιών για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

1.1.2.

Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων [Υδατοδρόμια Ρόδου (2), Χάλκης, Σύμης, Τήλου, Καρπάθου, Καστελόριζου, το Αγαθονησίου, Νισύρου, Αστυπάλαιας και Κάσου]
για την αξιοποίηση των υδροπλάνων ως μέσου άρσης της θαλάσσιας απομόνωσης των Δωδεκανήσων, και ιδίως των μικρών νησιών, και ενίσχυσης της ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής
συνδεσιμότητας

1.2.2.

Προώθηση του αναπτυξιακού μοντέλου τουρισμού των Δωδεκανήσων υπό τη μορφή συστάδων νησιών (όπως έχουν προαναφερθεί), με κεντρικούς πόλους ανάπτυξης τη Ρόδο και τη Κω, πρόσθετες
συστάδες με επίκεντρο την Κάρπαθο και την Πάτμο, δομώντας συμπληρωματικότητας στο ανά συστάδα προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με στόχο τη διάχυση των ωφελειών του τουριστικού προϊόντος,
την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς της Δωδεκανήσου

1.2.3.

Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης/αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές των
νησιών, απόσυρσης απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τη μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα υψηλής κατηγοριοποίησης (boutique hotels)
και καινοτόμων υπηρεσιών, ανάπτυξης «πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε
αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

1.5.4.

Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η
χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών- για τους αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους του προορισμού καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας
δυναμικότητας αλλά καινοτόμων και υψηλής ποιότητα υπηρεσιών, για τους τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης θεματικούς και εναλλακτικού τουρισμού

2.2.2.

Ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του προορισμού «Δωδεκάνησα» σε σχέση με εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστικούς προορισμούς μέσω της οργάνωσης εναλλακτικών τουριστικών
δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη τουρισμού εμπειρίας με ανάπτυξη των δυνατότητων που προσφέρει ο προορισμός σε πολλούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα νησιά Κάλυμνος, Νίσυρος και Κάρπαθος
διαθέτουν σημαντικό δίκτυο περιπατητικών διαδρομών ενώ στο Καστελόριζο η πεζοπορία αποκτά και ιστορικό ενδιαφέρον καθώς τα πλακόστρωτα μονοπάτια χτίστηκαν κατά την περίοδο Γαλλικής
κυριαρχίας στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.

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

5.2.2.

Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών με επίκεντρο τα πολιτισμικά προϊόντα λαογραφικού και εθνολογικού χαρακτήρα όπως αποτυπώνονται και
διασώζονται μέχρι σήμερα στις συνήθεις, στον τρόπο ζωή και στις γιορτές των κατοίκων. Το ‘Έθιμο των Επτά’ στην Κάρπαθο αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και ιδιαίτερα της χώρας

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Αναβάθμιση γηπέδου γκολφ στην παραλιακή έκταση του Βόρειου Αφάντου την προσέλκυση της συγκεκριμένης κατηγορίας ενδιαφερομένων στον Sports & Activities και μακροχρόνια εξέταση δημιουργίας
δικτύου γηπέδων γκολφ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών
Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος
Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Στρατηγικές Δράσεις

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης

67

Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό
«Δωδεκάνησα» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach, του yachting, της κρουαζιέρας, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού, του Αθλητικού και Γαστρονομικού Τουρισμού σε διεθνές επίπεδο
• Περιορισμός της εξάρτησης της τουριστικής ζήτησης του προορισμού από διεθνείς καθετοποιημένους tour operators
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων (ιδιαίτερα, αυτών που η σημασία τους για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ή/και δεν
αποτελούν παραδοσιακές αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής) αξιοποιώντας τις πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece σε Ρόδο και Κω
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Διάχυση των τουριστικών αφίξεων / δαπανών και στα λιγότερα τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά των Δωδεκανήσων (πέραν της Ρόδου και της Κω
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση του μέσου ημερήσιου εσόδου των επισκεπτών κρουαζιέρας και αύξηση των εσόδων που αφορούν επισκέπτες κρουαζιέρας
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις)
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων μεταφορών, εμπορίου,
ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση των βασικών υποδομών και ανάπλαση των νησιών
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού και βελτίωση της διαχείρισης της αυξημένης τουριστικής κίνησης ως απάντηση στα φαινόμενα συνωστισμού / υπερτουρισμού
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και του αυθεντικού
χαρακτήρα του προορισμού
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των υποδομών για την
προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων
και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Δωδεκάνησα».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά
αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής
Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων /
διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών,
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
11.3.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Αεροδρόμιο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»
Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας»
Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης»
Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»
Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός»
Αεροδρόμιο Σαντορίνης
Αεροδρόμιο Μυκόνου
Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου»
Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»
Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος»
Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος»
Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου
Κρατικός Αερολιμένας Αράξου
Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»
Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου
Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»
Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος»
Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος»
Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου
Κρατικός Αερολιμένας Πάρου
Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης»
Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος»
Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος»
Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος»
Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης»
Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος»
Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας
Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου
Κρατικός Αερολιμένας Μήλου
Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων»
Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας»
Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου
Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου
Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου
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Περιφέρεια
Αττικής
Κρήτη
Κεντρική Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Ιόνια Νησιά
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Κρήτη
Ιόνια Νησιά
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Ιόνια Νησιά
Ήπειρος
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Δυτική Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Θεσσαλία
Ήπειρος
Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Βόρειο Αιγαίο
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Αεροδρόμιο Fraport
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

6.412.591
3.302.223
2.341.743
2.343.299
1.457.420
1.178.287
1.141.434
856.538
519.999
474.081
330.329
300.698
181.904
153.364
137.153
122.892
99.085
84.454
58.818
23.898
14.776
12.153
10.323
3.100
2.564
2.116
804
41
-
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Προορισμός «Δωδεκάνησα» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Δωδεκάνησα».

Πύλες εισόδου

Ενδεικτικά δρομολόγια με ενδοπεριφερειακές συνδέσεις & με την ηπειρωτική χώρα

•

Ακτοπλοΐα
• Με αφετηρία την Ρόδο: Ρόδος - Χάλκη - Τήλος - Νίσυρος - Κως - Κάλυμνος - Αγαθονήσι Σύμη - Λέρος - Λειψοί - Πάτμος
• Με αφετηρία τον Πειραιά: Πειραιάς - Άγιος Ανδρέας - Κάλυμνος - Κως - Νίσυρος - Τήλος Σύμη - Ρόδος - Μεγίστη

•

Αεροπορική Συνδεσιμότητα: Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν 8 αεροδρόμια, το Αεροδρόμιο
Ρόδου «Διαγόρας», το Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης», τον Διεθνή Αερολιμένα Καρπάθου,
τον Κρατικό Αερολιμένα Κάσου, τον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας «Παναγίας», τον
Κρατικό Αερολιμένα Καλύμνου, το Δημοτικό Αεροδρόμιο Καστελόριζου και το Δημοτικό
Αερολιμένα Λέρου.
− Ειδικές περιπτώσεις αερολιμένων με διεθνή συνδεσιμότητα: Αεροδρόμιο Ρόδου
«Διαγόρας», Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης», Διεθνής Αερολιμένα Καρπάθου
Ακτοπλοϊκή Συνδεσιμότητα: Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν 4 κύρια λιμάνια, το λιμάνι της
Καλύμνου, το λιμάνι της Καρπάθου (Διαφάνι), το λιμάνι της Κω και το λιμάνι της Ρόδου και
11 ακόμη επιβατικά-εμπορικά λιμάνια (Λιμάνι Αγίου Γεωργίου Αγαθονησίου, Λιμάνι Άγιου
Ανδρέα Αστυπάλαιας, Λιμάνι Λειψών, Λιμάνι Λέρου «Λακκί», Λιμάνι Πάτμου «Σκάλα»,
Λιμάνι Κάσου «Φρυ», Λιμάνι Νισύρου «Μανδράκι, Λιμάνι Μεγίστης, Λιμάνι Σύμης
«Γιαλός», Λιμάνι Τήλου «Λιβάδια», Λιμάνι Χάλκης «Νημποριό), που παρέχουν τόσο
ενδοπεριφερειακές συνδέσεις όσο και σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα.
− Μεγάλη απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά που εκτός από λιμένα του
μητροπολιτικού κέντρου της χώρας λειτουργεί και ως λιμένας hub για τις αφίξεις
αλλοδαπών τουριστών στα νησιά των Δωδεκανήσων
− Δυνατότητα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής στα λιμάνια
Ρόδου, Κω, Σύμης και Πάτμου

Ενδεικτικές αποστάσεις από την Κω

Ενδεικτικές αποστάσεις από την Ρόδο

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλικαρνασσός/ Bodrum: 10 ν.μ.
Ρόδος: 52 ν.μ.
Ψέριμος 8 ν.μ
Νίσυρος 17 ν.μ
Κάλυμνος 17 ν.μ
Λέρος 26 ν.μ
Σύμη 30 ν.μ
Πάτμος 45 ν.μ
Ρόδος 60 ν.μ
Σαντορίνη: 94 ν.μ.
Πειραιάς: 187 ν.μ.

Σύμη: 12 ν.μ.
Marmaris: 25 ν.μ.
Fethiye: 45 ν.μ.
Τήλος: 48 ν.μ.
Κως: 52 ν.μ.
Καστελόριζο: 68 ν.μ.
Καρπαθος: 72 ν.μ.
Αστυπάλαια: 96 ν.μ.
Πάτμος: 97 ν.μ.
Ηράκλειο: 173 ν.μ.
Πειραιάς: 240 ν.μ.

Συνδεσιμότητα εντός των νησιών
•
•

Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ
Οδικό δίκτυο

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
72
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Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ιόνια Νησιά
Τα “brand names” Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ιόνια Νησιά είναι λιγότερο γνωστά σε σχέση με τα δημοφιλέστερα νησιά των
συγκεκριμένων νησιωτικών συμπλεγμάτων.
Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020
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1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται σε κάθε γράφημα. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους αναζήτησης
που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης.
Πηγές: Google Trends
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Κορυφαίοι προορισμοί | Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κέρκυρα, Ζάκυνθος
Η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Ρόδος αποτελούν τα πιο δημοφιλή “brand names” μετά την Αθήνα μεταξύ των εξεταζόμενων προορισμών
κατά την τελευταία πενταετία με την Κέρκυρα, Ζάκυνθο, την Κω και την Μύκονο να ακολουθούν.
Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020
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1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται σε κάθε γράφημα. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους αναζήτησης
που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης.
Πηγές: Google Trends
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