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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
O προορισμός «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή» ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου και περιλαμβάνει την ΠΕ Ιωαννίνων στην οποία 
ανήκει η πόλη των Ιωαννίνων, τα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και τα Τζουμέρκα.

Προορισμός «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή 
περιοχή»

• O προορισμός «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή 
περιοχή» ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου 
και συγκεκριμένα στην ΠΕ Ιωαννίνων.

• Έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΠΕ 
Ιωαννίνων και σημαντικό οικονομικό 
κέντρο είναι τα Ιωάννινα, γνωστά και ως 
Γιάννενα ή Γιάννινα. Άλλες σημαντικές 
κωμοπόλεις και χωριά της ΠΕ είναι η 
Κόνιτσα, το Μέτσοβο, η Ζίτσα, οι 
Καλαρρύτες, η Αρχαία Δωδώνη, τα 
Ζαγοροχώρια και το Δελβινάκι.

• Η ΠΕ Ιωαννίνων, έκτασης 4.990 τ.χλμ., 
καταλαμβάνει το βορειοδυτικό και 
μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου. Συνορεύει 
βόρεια με την Αλβανία.

• Το 85,3% του εδάφους της ΠΕ Ιωαννίνων 
είναι ορεινό με μόλις το 3,3% να είναι 
πεδινό. Τα κυριότερα όρη της ΠΕ 
Ιωαννίνων είναι ο Σμόλικας (2.637 μ.), ο 
Γράμμος (2.520 μ.), η Τύμφη (2.494μ.), τα 
Τζουμέρκα (2.469 μ.), το Περιστέρι 
(Λάκμος) (2.295 μ.), το Δούσκο (2.207 μ.) 
κ.α.

• Αποτελεί προορισμό με σημαντικές 
αναπτυξιακές δυνατότητες στον 
Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό και 
στο City Break, καθώς και στις εναλλακτικές 
/ θεματικές μορφές τουρισμού με κύριο 
ζήτημα την αεροπορική συνδεσιμότητα με 
διεθνείς αγορές.
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Αξιολόγηση

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει παράκτιο μέτωπο
• Δυνατότητα διασύνδεσης με τους προορισμούς «Ηπειρωτική ακτή» και «Ιόνια Νησιά» όσον αφορά το τουριστικό προϊόν Sun & Beach 

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει παράκτιο μέτωπο 

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό λόγω του σημαντικού (αλλά σχετικά αναξιοποίητου) 
ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου, εντός της πόλης των Ιωαννίνων (οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία, ιστορικό κέντρο με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική, λίμνη Παμβώτιδα κ.α.), αλλά και της υπόλοιπης ΠΕ (παραδοσιακοί οικισμοί στα Ζαγοροχώρια, στα Μαστοροχώρια και στα Τζουμέρκα κ.α.) και 
δυνατότητα δημιουργίας αφηγηματικού περιεχομένου γύρω από τον Αλή Πασά, τη Δωδώνη και τα εβραϊκά Ιωάννινα (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς τα Ιωάννινα αποτελούν αστικό κέντρο σε κομβική θέση με ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και ατμόσφαιρα, ιστορικό πλούτο, μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, επιβλητικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς (βουνά, λίμνη), ζωντάνια λόγω του 
Πανεπιστημίου και των φοιτητών, γαστρονομία και ορισμένα φεστιβάλ΄, που μπορεί να προσελκύσει τόσο εγχώριο όσο και διεθνές ενδιαφέρον τουρισμού City 
Break με σημαντικό ζήτημα, ωστόσο, τις αεροπορικές υποδομές και την περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ασφαλής προορισμός με ορισμένες συνεδριακές υποδομές (κυρίως σε ξενοδοχεία 4* και 5*) για μεσαία συνέδρια και τουριστικοί πόροι / ελκυστικότητα για 

ταξίδια κινήτρων (βλέπετε αξιολόγηση City Break, Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός), με σημαντικό ζήτημα για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος 
MICE, ωστόσο, τις αεροπορικές υποδομές και την περιορισμένη αεροπορική διασύνδεση με το εξωτερικό (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αιτιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης καθώς ο προορισμός δεν διαθέτει παράκτιο μέτωπο 
• Δυνατότητα διασύνδεσης με τον προορισμό «Ηπειρωτική ακτή» για την διοχέτευση ροών από τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας προς τον προορισμό 

και ιδιαίτερα την πόλη των Ιωαννίνων, που διαθέτει σημαντικούς ιστορικούς και θρησκευτικούς πόρους και βελτιωμένο οδικό άξονα (σχετικά εύκολα προσβάσιμα 
εντός 1-2 ωρών)
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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 το κύριο τουριστικό προϊόν του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού.

• Πόλη των Ιωάννινων με πολυπολιτισμική ιστορία και σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο από την αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή Εποχή και το Βυζάντιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη σύγχρονη 
νεοελληνική ιστορία που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε μία άλλη εποχή και μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για περιηγητές:
− Το κάστρο των Ιωαννίνων, χτισμένο το 528 μ.Χ. από τον Ιουστινιανό, και η ακρόπολη των Ιωαννίνων με τα κτήρια της ύστερης οθωμανικής περιόδου: το Φετιχιέ τζαμί, χτισμένο στη θέση του προϋπάρχοντος 

βυζαντινού ναού των Ταξιαρχών – τότε ανεγέρθει ως ξύλινη κατασκευή, εξελίχθηκε σε πέτρινη κατασκευή στις αρχές του 17ου αιώνα και την σημερινή του μορφή την πήρε στα τέλη του 18ου αιώνα) - το Τζαμί 
του Ασλάν Πασά όπου στεγάζεται το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννιτών με 3 συλλογές που αντιπροσωπεύουν τις κοινότητες του κάστρου (χριστιανική, εβραϊκή και μουσουλμανική), τον τάφο του Αλή 
Πασά, το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (εντός του κάστρου στο χώρο με τα ερείπια του κεντρικού Σεραγιού του Αλή Πασά), το νέο θεματικό Μουσείο Αργυροτεχνίας (τέχνη που γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στα 
Ιωάννινα, κυρίως κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο), που στεγάζεται εντός του κτίσματος γνωστού από την προφορική παράδοση ως «Θησαυροφυλάκιο», το Σουφαρί Σαράϊ που χτίστηκε από τον Αλή Πασά και 
στέγαζε τη σχολή Ιππικού, το Λουτρό των Ιωαννίνων κ.α.

− Το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων, χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός και ο μόνος εντός κάστρου οικισμός της Περιφέρειας που κατοικείται, καθώς και η υπόλοιπη πόλη των Ιωαννίνων με πλήθος 
μνημείων και ιστορικών / διατηρητέων κτιρίων από την Οθωμανική και νεότερη εποχή που δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα (Δημαρχείο Ιωαννίνων, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, Καπλάνειος Σχολή, Πύργος 
του Ωρολογιού, Οικία Καππά-Παρλαπά, Παλιό Δημοτικό Μαιευτήριο, Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή, Τζαμί του Βελή-πασά, Τζαμί Καλούτσιανης, αρχοντικά Κ. Φρόντζου, Πυρσινέλλα, Τζαβέλλα κ.α.)

− Μνημεία όπως η Οικία της Εβραϊκής Κοινότητας, η Οικία Λεβή, η Στοά Λούλη (με έντονη εμπορική δραστηριοποίηση Εβραίων κατά το παρελθόν), με σημαντικότερο την Αρχαία Ιερά Συναγωγή των Ιωαννίνων, 
από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες στην Ελλάδα, που αποτελούν δείγματα της ιδιαίτερα σημαντικής εβραϊκής κοινότητας της πόλης (το σημαντικότερο κέντρο των Ρωμανιωτών Εβραίων στην Ελλάδα και μια 
από τις παλαιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης) και αποτελούν στοιχείο για την προσέλκυση τουρισμού από το Ισραήλ

− Το νησί εντός της λίμνης των Ιωαννίνων, της Παμβώτιδας, που αποτελεί ένα από ελάχιστα κατοικημένα νησιά σε λίμνη στην Ευρώπη, προσβάσιμο με καραβάκι από την πόλη, με σημαντικούς ιστορικούς και 
θρησκευτικούς πόρους: την τρίτη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα στην Ελλάδα με 6 μοναστήρια, με τη Μονή Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών να διαθέτει το πιο αξιόλογο σύνολο μεταβυζαντινών 
τοιχογραφιών στην Περιφέρεια, το Μουσείο Προεπαναστατικής περιόδου (εντός της Μονής Παναγίας της Ελεούσας), τον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς και το Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής 
Περιόδου (στεγασμένο στα κελιά της Μονής Αγ. Παντελεήμονος)

− Λοιποί πολιτιστικοί πόροι όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, το Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας Φρόντζος», το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (έκταση 
10.000 τ.μ. με εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, μουσείο, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, καφετέρια και πρατήριο αγοράς προϊόντων) και το σπήλαιο του Περάματος σε απόσταση 4 χλμ. από την πόλη με 
ιστορία 1,5 εκατ. ετών

• Πέραν της πόλης των Ιωαννίνων, ο προορισμός διαθέτει πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα με αρχαιολογικούς χώρους, με σημαντικότερο τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης με το ομώνυμο αρχαίο 
θέατρο (22 χλμ. νότια των Ιωαννίνων, και από τα μεγαλύτερα και πλέον καλοδιατηρημένα αρχαία θέατρα της Ελλάδας με χωρητικότητα 18.000 θέσεων, τμήμα του πανελλήνιου ιερού της Δωδώνης), 
παραδοσιακούς οικισμούς (69 στα Ζαγοροχώρια και στα Τζουμέρκα, τα Μαστοροχώρια που αποτελούν ομάδα ορεινών οικισμών ΒΑ της Κόνιτσας κ.α.), μουσεία (λαογραφικό, φυσικής ιστορίας, κέρινων ομοιωμάτων 
και πινακοθήκη κ.α.), μονές και εκκλησίες (ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η Μονή Κηπίνας χτισμένη στο κοίλωμα ενός βράχου περίπου το 1.212 μ.Χ.) και στοιχεία από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά όπως τα 
αποκριάτικα δρώμενα με επιρροές από την τουρκοκρατία και η αναβίωση παραδοσιακών εθίμων («Τζαμάλες» σε πάνω από 60 γειτονιές στα Ιωάννινα κ.α.).

• Κοντινοί προορισμοί ημερήσιων εκδρομών με πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον (π.χ. Μετέωρα)
• Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της σημαντικής ιστορικής προσωπικότητας του Αλή Πάσα, της διασύνδεσής του με την Δυτική Ευρώπη, το Λόρδο Βύρωνα και την Ελληνική Επανάσταση, των εβραϊκών 

Ιωαννίνων και του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης για την δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου, την προβολή & την προώθηση του προορισμού και τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων
• Ελλιπής αξιοποίηση και προβολή του υφιστάμενου πολιτιστικού κεφαλαίου (χαμηλή επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων) – η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, το πρώτο έργο 

που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σχεδιάστηκε με τη συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εκτείνεται σε 344 χλμ. σε όλη την Περιφέρεια, συνδέοντας 5 αρχαία θέατρα και 8 αρχαιολογικούς χώρους, και 
υλοποιείται με προϋπολογισμό €37 εκατ., αποτελεί σημαντικό έργο για την ανάδειξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στον προορισμό «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή»

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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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 City Break και MICE.

• Πόλη των Ιωαννίνων με πολιτιστικό πλούτο, ζωντανή ατμόσφαιρα και ξεχωριστό χαρακτήρα, 
ξενοδοχειακές υποδομές, ποικίλες επιλογές διασκέδασης και δραστηριοτήτων αναψυχής τόσο στην 
πόλη όσο και στην υπόλοιπη ΠΕ (υπαίθριες, οικοτουριστικές, ενεργούς αναψυχής, αγροτουριστικές 
κ.α.) για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων

• Ορισμένα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* και 5* με υποδομές και δυνατότητες φιλοξενίας 
συνεδρίων, σεμιναρίων, εταιρικές εκδηλώσεις και συναντήσεις όπως ενδεικτικά:

− Grand Serai Hotel : 8 πολύ-λειτουργικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών χωρητικότητας από 10 έως 
1.500 ατόμα

− Du Lac Hotel & Congress Center: 13 σύγχρονες συνεδριακές αίθουσες χωρητικότητας από 80 έως 
2.000 ατόμα

− Epirus Palace Congress & Spa: 9 πρόσφατα ανακαινισμένες χωρητικότητας από 5 έως 700 άτομα

− Grand Palladion Hotel: 3 αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες χωρητικότητας από 12 μέχρι 100 άτομα

− Φρόντζου Πολιτεία: 4 αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες για πολλές χρήσεις χωρητικότητας από 20 
μέχρι 300 άτομα

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση επιστημονικών 
εκδηλώσεων και συνεδρίων στην πόλη

• Όπως και για το City Break: περιοριστικός παράγοντας η έλλειψη αεροπορικής διασύνδεσης για την 
προσέλκυση τουρισμού MICE από διεθνείς αγορές

City Break MICE

• Αστικό κέντρο με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, πλούσιο ιστορικό παρελθόν, ξεχωριστό 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα (βυζαντινό, οθωμανικό, εβραϊκό στοιχείο) που διατηρείται μέχρι σήμερα 
λόγω του πλήθους διατηρητέων κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, των σημείων ενδιαφέροντος, των 
ιστορικών μνημείων, των γραφικών συνοικιών του παραδοσιακού οικισμού του Κάστρου και των 
γραφικών σοκακιών των πεζοδρόμων των Ιωαννίνων που δίνουν στην πόλη την ατμόσφαιρα της 
«άλλης εποχής»

• Επιβλητική τοποθεσία της πόλης και φυσικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς με έντονες αντιθέσεις, καθώς 
τα Ιωάννινα είναι χτισμένα σε μία κοιλάδα περιτριγυρισμένη από βουνά και δίπλα στη λίμνη 
Παμβώτιδα με το κατοικημένο νησάκι και το μοναστικό συγκρότημα

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και υψηλή 
συγκέντρωση φοιτητών σε όλη τη διάρκεια του έτους γεγονός που προσδίδει στην πόλη ζωντανή 
ατμόσφαιρα και συμβάλλει στην έντονη νυχτερινή ζωή, στην ποικιλία γαστρονομικών επιλογών για 
κάθε στιγμή / περίσταση από υπαίθριο street food μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, καθώς 
και ορισμένα μουσικά / πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις (Castle Rock Festival, Epirus Film 
Festival, Φεστιβάλ Δωδώνης, κ.α.)

• Τα Ιωάννινα διαθέτουν κομβική γεωγραφική τοποθεσία σε εγγύτητα με τα χερσαία σύνορα της 
Ελλάδα με την Αλβανία, ανεπτυγμένη οδική συνδεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση από τις σχετικές 
πύλες οδικής εισόδου στη χώρα, ωστόσο το αεροδρόμιο Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» εμφάνιζε 
σημαντικές ελλείψεις υποδομών και προβλήματα στο παρελθόν, γεγονός που αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα που υπονομεύει την ανάπτυξη του προορισμού στο συγκεκριμένο προϊόν σε σχέση με τις 
διεθνείς αγορές. Το 80% των αφίξεων σε καταλύματα (πλην κάμπινγκ) του Δήμου Ιωαννιτών το 2019 
αφορούσε εγχώριο τουρισμό.

• Εκτιμάται ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Ιωαννίνων με πόλεις του εξωτερικού 
μετά την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασής του το 2019, που το αναβάθμισαν 
σε έναν ευρωπαϊκού επιπέδου αερολιμένα επιλύοντας χρονίζοντα προβλήματα που περιόριζαν τις 
δυνατότητές του, και η προοπτική παραχώρησης του σε ιδιώτες στο πακέτο των 23 περιφερειακών 
αεροδρομίων της χώρας μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωσης της ελκυστικότητας των 
Ιωαννίνων ως City Break προορισμού.
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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 «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Φυσικό περιβάλλον (ορεινοί όγκοι, λίμνες, ποτάμια) κατάλληλο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως π.χ. χειμερινός αθλητισμός, ορεινή 

ποδηλασία, τρέξιμο, πεζοπορία, kayak / rafting, αναρρίχηση, ορειβασία, ορισμένες σχετικές υποδομές (χιονοδρομικό κέντρο, πεζοπορικές διαδρομές, 
αναρριχητικά πεδία, ορειβατικά καταφύγια) και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις που μπορούν να συμβάλλον στην ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε 
επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών με βασικότερα στοιχεία την τοπική γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα, τις υψηλού επιπέδου πρώτες ύλες, 

τα τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, την οινική παραγωγή και τα οινοποιεία, τις τοπικές γαστρονομικές επιχειρήσεις, τις λαογραφικές εκδηλώσεις / γιορτές 
υπαίθρου που σχετίζονται με τοπικά προϊόντα και μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Στην ΠΕ Ιωαννίνων έχουν καταγραφεί 27 ιαματικές πηγές, από τις οποίες οι 4 έχουν ανακηρυχθεί ως Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από την Ειδική Επιτροπή 

Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ 2 βρίσκονται στον υφιστάμενο προορισμό - τα έργα αναβάθμισης των λουτρών 
και η παρουσία των συγκεκριμένων φυσικών πόρων επιτρέπουν την ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό των υπόλοιπων κύριων και 
συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό λόγω των αξιόλογων αγροτικών οικισμών / κοινοτήτων (είτε μεμονωμένων όπως το 
Μέτσοβο, είτε σε συγκεντρώσεις όπως τα Ζαγοροχώρια, οι οικισμοί στα Τζουμέρκα και τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας) με αξιόλογα δείγματα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, πλούσια λαογραφική παράδοση, αγροτουριστικούς, πολιτιστικούς και γαστρονομικούς πόρους εντός τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους και περιβαλλοντικής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν ανεπτυγμένους πόλους ορεινού τουρισμού, καθώς και δυνατότητα
διασύνδεσης του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την αγροδιατροφική παραγωγή για την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υγρότοποι, λίμνες, πυκνή βλάστηση, σπάνια ορνιθοπανίδα, εντυπωσιακοί γεωλογικοί 

σχηματισμοί κ.α.) και υποδομές όπως π.χ. περιπατητικές διαδρομές που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος και σχετικών υπαίθριων 
δραστηριοτήτων (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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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 και του 
Οικοτουρισμού.

• Εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί, ορεινό ανάγλυφο (85,3% του εδάφους της ΠΕ είναι ορεινό), ποτάμια, λίμνες με 
μοναδική βιοποικιλότητα και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας που συντελούν, ώστε ο προορισμός να αποτελεί 
ένα απέραντο μουσείο φυσικής ιστορίας με θεσμοθετημένες προστατευμένες περιοχές με βάση την εθνική και την 
διεθνή νομοθεσία όπως:
− Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου που αποτελεί τμήμα Ευρωπαϊκού (European GeoparkNetwork) και του Παγκόσμιου 

Δικτύου Γεωπάρκων (Global GeoparkNetwork) αναγνωρισμένο και ως «Παγκόσμια Γεωπάρκο Unesco» και ως Εθνικός 
Δρυμός
o Εντός του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, στο Ζαγόρι της Ηπείρου βρίσκεται μια περιοχή έκτασης 122.250 στρ. με 

έντονες εναλλαγές στο φυσικό τοπίο, με κατάφυτες πυκνές εκτάσεις που αλληλοδιαδέχονται απότομους 
γκρεμούς, όπου απαντώνται ενδημικά σπάνια και μοναδικά στη χώρα μας είδη φυτών που συγκεντρώνουν 
παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Η περιοχή περιλαμβάνει το φαράγγι του Βίκου (βάθος 900 μ.) που αποτελεί 
τον πυρήνα του δρυμού, καθώς και τμήμα της οροσειράς της Τύμφης, την χαράδρα του Αώου και την τεχνητή 
λίμνη των πηγών Αωού, καθώς και μία σειρά από παραδοσιακά διατηρημένους οικισμούς. Ο ποταμός Αώος 
διαρρέει μεγάλο μέρος του Δρυμού και ενώνεται με τον ποταμό Βοϊδομάτη ο οποίος πηγάζει από το Βίκο. Η 
περιοχή αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο και ευαίσθητο οικοσύστημα εντός της οποίας δεν επιτρέπεται καμία 
ανθρώπινη δραστηριότητα πέρα αυτών που σχετίζονται με περιήγηση και αναψυχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

− Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια 
μεταξύ της ΠΕ Γρεβενών και Ιωαννίνων, έκτασης 68.990 στρ., χαρακτηρίζεται από την ποικιλία μορφολογικών 
αντιθέσεων με απότομους γκρεμούς και ορμητικούς χειμάρρους, καθώς και πυκνά δάση, διαθέτει σπάνια χλωρίδα με 
μεγάλο βαθμό ενδημισμού (πάνω από 415 φυτικά είδη καταγεγραμμένα και πλούσια μυκοχλωρίδα με 86 είδη 
μανιταριών), αποτελεί έναν από τους τελευταίους βιότοπους της καφετιάς αρκούδας και τόπος όπου βρίσκουν 
χειμερινό καταφύγιο διάφορα είδη της ελληνικής πανίδας.

− Η Λίμνη Παμβώτιδα με χαρακτηρισμένη την υδάτινη, χερσαία, και ευρύτερη περιοχή της ως περιοχή 
«Οικοανάπτυξης» και προστατευόμενος βιότοπος, με τα ακύμαντα νερά και το μικρό, γραφικό νησάκι έκτασης 320 
στρ. στο βόρειο τμήμα της αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων. Οι γεμάτες καλαμιώνες 
όχθες της και η πλούσια παραλίμνια βλάστηση από ιτιές, λεύκες και πλατάνια προσφέρουν καταφύγιο σε πλήθος 
ενδημικών και αποδημητικών πουλιών. Ωστόσο, η Λίμνη έχει υποστεί πλήθος παρεμβάσεων, που υποβάθμισαν με τα 
χρόνια την οικολογική της αξία - η αποξήρανση των ελών της Λαψίστας, η χρησιμοποίηση της λίμνης για αρδευτικούς 
σκοπούς, η οργανική ρύπανση από τα αστικά και γεωργικά λύματα, οι καταπατήσεις παραλίμνιων εκτάσεων και η 
εισαγωγή ξενικών ειδών ψαριών στη λίμνη είναι τα σημαντικότερα προβλήματα.

• Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φυσικού πλούτου του προορισμού αποτελεί το Σπήλαιο του Περάματος, δίπλα στη Λίμνη 
Παμβώτιδα, σε απόσταση 4 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων και είναι ένας απίστευτος συνδυασμός σταλακτιτών και 
σταλαγμιτών, ενώ τα εντυπωσιακά τοπία φυσικού κάλους (24 στην ΠΕ Ιωαννίνων) που συνδυάζουν το βουνό, ποτάμια, 
λίμνες συνθέτουν έναν προορισμό με πλούσιο οικολογικό ενδιαφέρον.

• Η ΠΕ Ιωαννίνων διαθέτει και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών μονοπατιών και σημεία για πεζοπορία (είτε ορεινά ή ακόμα 
και σε οικιστικούς ιστούς).

Οικοτουρισμός

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων σε κοντινή απόσταση από φυσικούς πόρους (λίμνες, βουνά, 
δάση)

• Η περιοχή Μετσόβου και Τζουμέρκων αποτελεί μια δυναμική περιοχή με πολιτιστικό, οικοτουριστικό και 
αγροτουριστικό ενδιαφέρον, ενώ η περιοχή Κόνιτσας, Πωγωνίου και Ζαγοροχωρίων αποτελεί μία από τις 
πλέον δυναμικές περιοχές ορεινού τουρισμού σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ορεινών 
οικισμών, όπως το Μέτσοβο, τα χωριά του Ζαγορίου, τα Μαστοροχώρια στα ΒΑ της Κόνιτσας και της 
ευρύτερης περιοχής αποτελούν αναγνωρισμένους παραδοσιακούς οικισμού από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
− Η περιοχή του Ζαγορίου με το συγκρότημα των παραδοσιακών γραφικών χωριών, χτισμένων 

αμφιθεατρικά σε κυκλική ή σπειροειδή διάταξη στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της Τύμφης, της Πίνδου 
και του Μιτσικελίου με εξαιρετικής ομορφιάς, παρθένο ορεινό φυσικό τοπίο (π.χ. Φαράγγι του Βίκου, 
Δρακολίμνη) που προσφέρεται για ποικίλες φυσιολατρικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες, 
λιθόστρωτα σοκάκια, παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική όπου κυριαρχεί η πέτρα, το ξύλο και ο 
σχιστόλιθος και τα φημισμένα ηπειρώτικα γεφύρια

− Το Μέτσοβο, ο πιο σημαντικός παραδοσιακός οικισμός του προορισμού με βάση το τουριστικό 
ενδιαφέρον, ιστορικός εμπορικός κόμβος με πολυπολιτισμική ιστορία, ξεχωριστή φυσιογνωμία και 
επιβλητική εικόνα λόγω της αμφιθεατρικής χωροθέτησης του στις πλαγιές της Πίνδου, των 
λιθόστρωτων δρόμων και των κτιρίων από πέτρα, που διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς, 
αγροτουριστικούς και γαστρονομικούς πόρους όπως το Μουσείο Λαϊκής Ηπειρωτικής Τέχνης, η 
Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέρωφ, το επισκέψιμο Τυροκομείο Ιδρύματος Τοσίτσα, η οινική παραγωγή 
του οίνου ΠΓΕ Μετσόβου, η χειροτεχνία και η υφαντική παράδοση (ράψιμο ελληνικών παραδοσιακών 
φορεσιών στο χέρι) και υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορία σε σηματοδοτημένα μονοπάτια, 
ορειβασία, mountain bike, οff-road διαδρομές, χιονοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιο

− Τα Τζουμέρκα, που περιλαμβάνουν 47 χωριά στα Αθαμανικά Όρη στην περιοχή Κεντρικής Πίνδου 
μεταξύ των ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας με τοπία αυθεντικής φυσικής ομορφιάς διανθισμένα με σημαντικά 
μνημεία, τεχνητές λίμνες, σπήλαια, μοναστήρια κρυμμένα στους βράχους, επιβλητικά φαράγγια και 
γυμνές, άγριες κορυφές θα αποτυπωθούν στην ταξιδιωτική μνήμη, ενώ οι δυνατότητες για 
εναλλακτικές δραστηριότητες προσφέρονται απλόχερα με δυνατή εμπειρία το rafting σε Καλαρίτικο και 
Άραχθο

− Τα Μαστοροχώρια, ομάδα ορεινών χωριών ΒΑ της Κόνιτσας, των οποίων οι κάτοικοι ασχολούνταν στο 
παρελθόν με την τέχνη της πέτρας, εξ ου και η ονομασία των χωριών

• Ορισμένοι αγροτουριστικοί ξενώνες που παρέχουν βιωματικές εμπειρίες όπως μύηση στην υφαντική 
τεχνική ή η συμμετοχή στην παραγωγή γιαουρτιού, τυριού κ.α.

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή του προορισμού με βασική εστίαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (κρασιά, τυριά κ.α.), τις επισκέψιμες μονάδες, τους φυσικούς πόρους και τις 
αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

Αγροτουρισμός
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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 Sports & Activities, του Γαστρονομικού 
Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας που έχουν αναγνωρισθεί.

• Ο προορισμός διαθέτει φυσικό περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό 
τους ορεινούς όγκους που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό και τις 
υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής, όπως η ορεινή 
ποδηλασία / τρέξιμο, καθώς διαθέτει το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο 
της Ελλάδας το Ανήλιο, σημαντικό αριθμό ορεινών καταφυγίων, 
συγκεντρωμένα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, αναρριχητικά πεδία, 
διαδρομές πεζοπορίας / trekking, καθώς και ποταμούς, όπου μπορούν 
να λάβουν χώρα δραστηριότητες kayak και rafting - πρόσφορο έδαφος 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του Sports & Activities / Τουρισμού 
Περιπέτειας.
− Ορισμένες βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού 

Τουρισμού αποτελούν η μακροχρόνια τάση μείωσης της περιόδου 
χιονιού λόγω κλιματικής αλλαγής (αποτρεπτικός παράγοντας για 
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων αναβάθμισης των υποδομών) 
και ο διεθνής ανταγωνισμός από τις βαλκανικές χώρες (κυρίως 
Βουλγαρία).

• Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) αθλητές 
τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό όπως π.χ. Zagori Mountain 
Running, RunGreece Ιωάννινα, Ιωάννινα Lake Run

• Τέλος, στη Λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων, λαμβάνουν χώρα 
πανελλήνιοι και διεθνείς αγώνες θαλάσσιου σκι και κωπηλασίας, ενώ 
παράλληλα η Λίμνη αποτελεί προορισμό προετοιμασίας αντίστοιχων 
αθλητικών ομάδων.

Sports & Activities

• Ιδιαίτερος γαστρονομικός πλούτος και ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα, 
ιδίως σε Γιάννενα, Ζαγοροχώρια και Μέτσοβο, που βασίζεται στα 
γαλακτοκομικά, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα λαχανικά, το κρέας, τα λιμνίσια 
/ ποταμίσια ψάρια και συνταγές από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα:
− Μεγάλη γκάμα βοτάνων και μυρωδικών, που αρτύζουν τις εκλεκτές 

πρώτες ύλες, από τα ηπειρώτικα βουνά 
− Ψάρια της λίμνης Παμβώτιδας, όπως τα χέλια και οι πέστροφες, που 

αποτελούν, μαζί με τα ιδιαίτερα βατραχοπόδαρα, το σήμα κατατεθέν της 
γιαννιώτικης κουζίνας

− Τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (Μετσοβόνε, Φέτα, Κεφαλογραφιέρα, 
Γαλοτύρι)

− Ηπειρώτικες πίτες
− Πέστροφες στο Λούρο ποταμό στη Βουλιάστα Ιωαννίνων 

• Ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής όπως τοπικά 
παραδοσιακά εστιατόρια και ταβέρνες, ψητοπωλεία / ταχυφαγία, 
παραδοσιακά μεζεδοπωλεία και ουζερί, ζαχαροπλαστεία, παραδοσιακά 
παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων και ποτών, καθώς και λοιπά σημεία 
πώλησης τοπικών / παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων 

• Ορισμένα επισκέψιμα αγροκτήματα, φάρμες και αγροτουριστικοί ξενώνες με 
βιωματικές εμπειρίες (π.χ. εργαστήρια, γευσιγνωσία), παραδοσιακή κουζίνα 
και δυνατότητα αγοράς των παραγόμενων προϊόντων

• Γαστρονομικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (Γιορτή μελιού, Γιορτή τσιπούρας 
Βίτσας), τοπικά πανηγύρια, γιορτές υπαίθρου για προϊόντα και ορισμένες 
βιωματικές γαστρονομικές ξεναγήσεις / περιηγήσεις / διαδρομές που 
επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει τις αυθεντικές γεύσεις, την τοπική 
γαστρονομία και την τοπική παραγωγή 

• Σημαντική οινική παράδοση και η Διαδρομή του κρασιού της Ηπείρου που 
ουσιαστικά εξελίσσεται στην ΠΕ Ιωαννίνων, όπου οι αμπελώνες Ζίτσας και 
Μετσόβου παράγουν τους οίνους ΠΟΠ Ζίτσα, ΠΓΕ Ήπειρος, ΠΓΕ Ιωάννινα και 
ΠΓΕ Μέτσοβο και περιλαμβάνει τα οινοποιεία Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο, 
Zoinos Winery και Κτήμα Γκλίναβος στη Ζίτσα επιτρέποντας στον επισκέπτη να 
γνωρίσει τον τρόπο παραγωγής του κρασιού, να συμμετάσχει σε εμπειρίες 
οινογνωσίας, να γευματίσει και να πραγματοποιήσει αγορές τοπικών 
ποικιλιών οίνου

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Ύπαρξη 2 Ιαματικών Φυσικών Πόρων (Λουτρά Καβασίλων, Δήμου 
Κόνιτσας, καθώς και η Πηγή Αμαράντου, Δήμου Κόνιτσας) 
αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, οι οποίοι θα 
μπορούσαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση / προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και βελτίωση / ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και 
τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών να αποτελέσουν τμήμα ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ιαματικών πηγών που εκτείνεται και στην 
Περιφέρεια Ηπείρου
− Μέσω του Interreg, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως φορέας υλοποίησης 

του έργου της αναβάθμισης των λουτρών για την ανάπτυξη του 
Τουρισμού Ευεξίας, έχει προβλέψει €1,3 εκατ. για τα λουτρά 
Αμαράντου και €1,5 εκατ. ευρώ για τα λουτρά των Καβασίλων

• Στην Ήπειρο συνολικά έχουν καταγραφεί 27 ιαματικές πηγές, από τις 
οποίες μόνο 4 είναι έχουν ανακηρυχθεί ως Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από 
την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του 
Υπουργείου Τουρισμού.

Τουρισμός Ευεξίας
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή»  με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 2,6

• Αεροπορική:2,5 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 2,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
− Αεροδρόμιο Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» σε απόσταση 5 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων, 48 χλμ. από το Μέτσοβο, με πρόσφατη ανακατασκευή του 

αεροσταθμού με εγχώρια αεροπορική συνδεσιμότητα και περιορισμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 14,5 χιλ. 
διεθνείς αφίξεις το 2019

− Αεροδρόμιου Ακτίου που ανήκει στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τις ΠΕ Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Λευκάδας και απέχει 106 χλμ. 
(~1h 30) από την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ συνδέεται με διεθνείς πτήσεις (300,7 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019) την καλοκαιρινή περίοδο και διαθέτει 
σύγχρονες και πρόσφατα ανακαινισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece 

− Σχετική ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων μέσω του Λιμένα Ηγουμενίτσας (78 χλμ. | 60’ από τα Ιωάννινα)
− Εγνατία Οδός, ο βασικός κεντρικός οδικός άξονας του προορισμού, που βελτιώνει το μεταφορικό της δίκτυο εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε οικιστικά κέντρα 

μικρότερης εμβέλειας και στα σημεία τουριστικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς και διαπεριφερειακή και διαβαλκανική προσπελασιμότητα
− Εύκολη οδική προσβασιμότητα μέσω Α.Θ.Ε. (Α1 | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Εγνατίας Οδού (Α2 | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-

Κομοτηνή-Κήποι), Ιόνιας Οδού (Α5 |Ιωάννινα- Άρτα-Μεσολόγγι-Πάτρα), Αυτοκινητόδρομου 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα), Εθνικής Οδού 20 
(ΕΟ20 | Κακαβιά-Κοζάνη-Ιωάννινα), Ευρωπαϊκής Οδού 853 (Ε853| Κακαβιά-Ιωάννινα), Αυτοκινητόδρομου 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη) 
– η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με την Ήπειρο στο ύψος του Αμβρακικού κόλπου

− Έλλειψη νέου οδικού δικτύου για την διασύνδεση των Ιωαννίνων με την Αλβανία και έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου (σιδηροδρομικές συνδέσεις προς 
Καλαμπάκα και Αντίρριο τοποθετούνται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό)

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,5

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): σημαντικό αλλά σχετικά αναξιοποίητο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα με αρχαιολογικούς χώρους 
(π.χ. Δωδώνη), οθωμανικά, εβραϊκά μνημεία και ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων (Ακρόπολη, Κάστρο και παραδοσιακός οικισμός), εκκλησίες και μονές 
(μοναστικό συγκρότημα στο νησί της λίμνης Παμβώτιδας κ.α.), παραδοσιακοί οικισμοί και λαογραφικό κεφάλαιο σε Ζαγοροχώρια και Μέτσοβο και μοναδική 
πολυπολιτισμική παράδοση και ιστορία, που επιτρέπει την δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου για την προβολή και προώθηση του προορισμού

• City Break (0,6 / 1,0): αστικό κέντρο των Ιωαννίνων σε κομβική θέση κοντά στα σύνορα της χώρας, με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα «άλλης εποχής», ιστορικό πλούτο 
και μνημεία, χωροθετημένη σε μία κοιλάδα περιτριγυρισμένη από βουνά πλησίον της λίμνης Παμβώτιδας, ζωντανό χαρακτήρα, γαστρονομία και
δραστηριότητες για την προσέλκυση εγχώριου και διεθνούς τουρισμού με κύριο ζήτημα για περαιτέρω ανάπτυξη την διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα 

• MICE (0,25 / 1,0): ορισμένες συνεδριακές υποδομές μεσαίας / μικρής χωρητικότητας και τουριστικοί πόροι (ατμόσφαιρα της πόλης, ιστορικό / πολιτιστικό 
απόθεμα, ασφάλεια κ.α.) με βασικό ζήτημα την διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή»  με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 3,5

• Αγροτουρισμός (1,0 / 1,0): αξιόλογοι αγροτικοί οικισμοί σε Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα εντός φυσικών τοπίων ιδιαίτερου κάλους, με πλούσια 
λαογραφική παράδοση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αγροτουριστικούς, πολιτιστικούς και οικοτουριστικούς πόρους κατάλληλους για ανάπτυξη ορεινού 
τουρισμού και περαιτέρω διασύνδεση της αγροδιατροφικής παραγωγής με τον τουρισμό για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και Τουρισμού Υπαίθρου

• Οικοτουρισμός (1,0 / 1,0): ορεινοί όγκοι, λίμνες και ποταμιά που αποτελούν φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους υψηλής αξίας, με τοπία ιδιαίτερου 
κάλους, βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές που αποτελούν τη βάση για ήπια τουριστική αξιοποίηση και δραστηριότητες στη φύση

• Sports & Activities (0,6 / 1,0): φυσικοί πόροι κατάλληλοι για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας και σχετικές υποδομές όπως π.χ. 
πεζοπορικές διαδρομές, ορειβατικά καταφύγια, αναρριχητικά πεδία, χιονοδρομικό κέντρο, καθώς και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις που μπορούν να 
προσελκύσουν εγχώριο και διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6/ 1,0): τοπική γαστρονομική παράδοση και αγροδιατροφική παραγωγή με τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, γαστρονομικές 
επιχειρήσεις, οινική παραγωγή και ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές δραστηριότητες / εμπειρίες όπως επισκέψιμα αγροκτήματα, οινοποιεία, γιορτές 
υπαίθρου

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης και αναβάθμιση των 2  αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το Υπουργείο 
Τουρισμού και σχεδιαζόμενη επένδυση ύψους €2,8 εκατ. αναβάθμισης των λουτρών για την ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 1,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα [βλέπετε και τις μόλις 91,8 χιλ. διεθνείς αφίξεις στα καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) της ΠΕ Ηπείρου για το 2019].
• ~164 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό 

«Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή»
• Έλλειψη Μνημείου UNESCO

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~388,3 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 1,5

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

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~33,4% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,1 / 5,0
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Ιωάννινα & κοντινή 
ορεινή περιοχή»  θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, 
Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία) και χώρες της 
Ευρώπης (εστίαση σε Γερμανία, Σουηδία, 
Νορβηγία, Κύπρος, Ολλανδία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), Τουρκία, Ισραήλ
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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 «Ιωάννινα & κοντινή 
ορεινή περιοχή»  θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, 
Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία) και χώρες της 
Ευρώπης (εστίαση σε Γερμανία, Σουηδία, 
Νορβηγία, Κύπρος, Ολλανδία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), Τουρκία, Ισραήλ

Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, 
Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία) και χώρες της 
Ευρώπης (εστίαση σε Γερμανία, Σουηδία, 
Νορβηγία, Κύπρος, Ολλανδία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), Τουρκία, Ισραήλ

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Αναβάθμιση υποδομών αερολιμένα, βελτίωση 
συνδεσιμότητας

• Επαναξιολόγηση των υποδομών του αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» με βάση τη δυναμική που παρουσιάζει το αεροδρόμιο σε αφίξεις και εν 
όψει της παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αερολιμένα σε ιδιώτες (εκ των ελκυστικότερων, πλέον, μεταξύ των 23 περιφερειακών 
αερολιμένων προς αξιοποίηση). Επιπλέον, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η δυναμική του προορισμού ως προς το τουριστικό ενδιαφέρον και 
συνεχιστεί η αυξητική τάση στην επιβατική κίνηση κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης που να περιλαμβάνει 
χωροθέτηση εμπορικής δραστηριότητας

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας με διεθνείς προορισμούς κατά τους μήνες με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως οι θερινοί και ανάπτυξη 
συνδέσεων κατά τους υπόλοιπους μήνες με στόχο να αξιοποιηθούν τα προϊόντα που διαθέτει ο προορισμός στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού

• Αξιοποίηση των χαμηλών τελών προσγείωσης και στάθμευσης του αερολιμένα Ιωαννίνων σε σχέση με γειτονικούς αερολιμένες για την προσέλκυση 
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της περιοχής

1.1.2. Ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών και 
συνδεσιμότητας

• Ανάπτυξη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με τη δημιουργία πλέγματος παράλληλο με την Εγνατία Οδό που θα ενώνει τη Θεσσαλία με τα 
Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα

1.1.3 Βελτίωση & ανάπτυξη διαπεριφερειακού και 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου

• Βελτίωση του οδικού άξονα που οδηγεί στα Βόρεια Τζουμέρκα, με άμεση ολοκλήρωση του υπό κατασκευή τμήματος και επέκταση των έργων
αναβάθμισης και στο υπόλοιπο τμήμα. Σύνδεση Ιονίας οδού με Τζουμέρκα

• Σύνδεση περιφερειακών οδικών αξόνων με την Εγνατία Οδό 
• Έργα αναβάθμισης των επαρχιακών οδών προσαρμοσμένα στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες
• Άμεση ολοκλήρωση της επέκτασης της Ιονίας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά ώστε να βελτιωθεί η χερσαία προσβασιμότητα από γειτονικές χώρες
• Ολοκλήρωση του Βόρειου Τμήματος του οδικού άξονα Ε65 ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του με την Εγνατία Οδό 
• Βελτίωση και ανακατασκευή του οδικού δικτύου εντός των τουριστικών περιοχών του Δήμου Ζαγορίου καθώς και σύνδεση του κέντρου του Ζαγορίου, 

δηλαδή του χωριού Κήποι, μέσω ΝΕΟΥ οδικού περιφερειακού άξονα με την Εγνατία οδό
• Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης οδικού δικτύου ώστε να ευνοηθεί ο οδικός τουρισμός 
• 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
1.1.4 Βελτίωση αστική κινητικότητας και μέσων 

μαζικής μεταφοράς
• Αποκατάσταση Οδού Στ. Νιάρχου στα Ιωάννινα
• Βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής
• Επέκταση/βελτίωση της χρήσης συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της συγκοινωνίας
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, της υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του 

πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών 
• Επίσπευση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου που έχει χωροθετηθεί στη λίμνη Παμβώτιδα και αναμένεται να συνδεθεί σε πρώτη 

φάση με το Ιόνιο και σε επόμενα βήματα με κοντινούς διεθνείς προορισμούς 
• Περαιτέρω ανάπτυξη λιμναίας συγκοινωνίας που θα λειτουργεί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα ΜΜΜ και θα συνδέει τις παραλίμνιες περιοχές και το 

Νησί με τον κεντρικό αστικό ιστό και άλλους οικισμούς που βρίσκονται περιμετρικά της λίμνης και παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον
1.1.5 Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 

του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (αεροδρόμιο, ΜΜΜ) 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 των ιδιωτικών χώρων (εστίαση, καταλύματα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμεΑ και ανθρώπων τρίτης ηλικίας 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον προορισμό «Ιωάννινα και κοντινή 
ορεινή περιοχή» στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους 
του προορισμού ανά προϊόν, με χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης, προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για αναγνώριση/προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

• Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας του προορισμού με συνεκτικά προϊόντα την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα σε 
μνημεία και συλλογές, το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 

• Συντονισμένες ενέργειες στο εξωτερικό για την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Περιφέρεια στον τομέα του οικοτουρισμού, του 
αγροτουρισμού και τις αθλητικής δραστηριότητας σε υπαίθριους χώρους (συμμετοχή σε εκθέσεις, αρθρογραφία σε ψηφιακές σελίδες που 
ασχολούνται με τον τουρισμό και τα ταξίδια, αφιερώματα και σε έντυπα αεροπλάνων)

• Ολιστική προσέγγιση ως προς την τουριστική ανάπτυξη και τη σύνθεση του τουριστικού προϊόντος που διαμορφώνεται σύμφωνα με ένα ενιαίο πρίσμα 
που περιλαμβάνει την πόλη των Ιωαννίνων, ως ένα σύγχρονο και βιώσιμο αστικό κέντρο, φιλικό προς τον επισκέπτη, και ταυτόχρονα προσφέρει 
αυθεντικές εμπειρίες στο ορεινό φυσικό περιβάλλον που αποτελείται από προστατευμένες περιοχές και ζώνες άγριας ζωής, μοναδικούς 
υδροβιότοπους και ορεινά χωριά που αποτέλεσαν πρότυπο αρχιτεκτονικής αισθητικής και προήγαγαν τεχνικές χτισίματος, ξυλογλυπτικής και 
εκμετάλλευσης της πέτρας

• Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών αξιοποιώντας το νεοϊδρυθέν 
Film Office της Περιφέρειας Ηπείρου

1.2.2. Εμπλουτισμός των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Ανάπτυξη του city break προορισμού με μία διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με τους χαρακτηριστικούς προορισμούς, που εκτός από το αστικό 
περιβάλλον που περιλαμβάνει έντονα στοιχεία παράδοσης και οικοτουρισμού περιλαμβάνει την επαφή με το φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει και 
τον αστικό ιστό, τις υπαίθριες δραστηριότητες, την ήπια άθληση και το αγροτουριστικό ενδιαφέρον

• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού Τουρισμού με τις υπόλοιπες 
θεματικές μορφές τουρισμού του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων (π.χ. 
πολιτιστικό προϊόν και πολιτιστική παραγωγή με city break και οικοτουρισμό) και τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών

• Ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικούς προορισμούς ώστε να δημιουργεί ένα συνεκτικό προϊόν με κοινά χαρακτηριστικά και δημιουργία πολλών 
αυθεντικών εμπειριών (π.χ. ανάπτυξη οικοτουρισμού και αγροτουρισμού σε συνεργασία με τη Δυτική Μακεδονία, σύνδεση Μετσόβου με τους 
δημοφιλείς προορισμούς της Θεσσαλίας όπως τα Μετέωρα). Ανάδειξη του ορεινού όγκου σε συνεργατικά σχήματα με το παράλιο μέτωπο της Ηπείρου 
και τα Ιόνια Νησιά 

• Αξιοποίηση της λίμνης Παμβώτιδας ως χώρος αναψυχής των δημοτών και των επισκεπτών και ως χώρος θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων
1.2.3 Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 

επισκεπτών
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μεθοριακών σταθμών της Περιφέρειας
• Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας
• Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass), με εστίαση σε Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, City Break, οικοτουριστικές δραστηριότητες και 

γαστρονομικό τουρισμό
• Πρόσβαση σε πολλαπλά αξιοθέατα ή / και πολιτιστικές περιηγήσεις / ξεναγήσεις και ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο ΜΜΜ για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα
• Ενσωμάτωση παροχών όπως δωρεάν είσοδος ή εκπτώσεις σε αξιοθέατα στην πόλη των Ιωαννίνων (καταστήματα με τουριστικά είδη, λιανικής, 

εστίασης, καφέ, γαστρονομίας κ.α.), σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τουριστικά λεωφορεία ή τουριστικά πρακτορεία και σε οικοτουριστικές 
δραστηριότητες εντός της πόλης και στους ορεινούς όγκους 

• Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους
• Βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών εντός της περιφέρειας ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συνδεσιμότητα με το παραλιακό τμήμα
• 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)

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής 
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες 
και επιχειρήσεις

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης 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.  Σαφής και κύρια 
ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει (αστικό κέντρο, ορεινοί 
όγκοι, οικοτουρισμός και πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός)

• 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 /επισκεψιμότητα στα 
Ιωάννινα

• Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμιο, ΚΤΕΛ και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης με αναλυτικές 
πληροφορίες για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, 
ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

• 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 ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel) από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και δημόσιους φορείς που προσφέρουν εμπειρίες τουρισμού (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι)

• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση σε αγορές και την ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης και προβολής 
• Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του καταναλωτή 

αλλά και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στην πόλη

1.3.3 Ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών στα Ιωάννινα • 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) 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 όλο το κέντρο των Ιωαννίνων με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας 
(ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος

• Εγκαταστάσεις για τη διέλευση του φυσικού αερίου στα Ιωάννινα

• 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

• Κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων σε οικισμούς των Ιωαννίνων

• Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεοχωρίου (3η γραμμή) στα Ιωάννινα

• Βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και των λεκανών απορροής με στόχο να περιοριστεί το πρόβλημα ύδρευσης που εντοπίζεται στην πόλη 
των Ιωαννίνων

• Έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης στους ορεινούς οικισμούς του προορισμού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες με βιώσιμο και αειφορικό 
τρόπο

• Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κιτριών και επέκταση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ 

• Αντικατάσταση των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία 

• Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών 
φαινομένων όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψη κατολισθήσεων και δασικών πυρκαγιών

• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης, ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση, τον περιορισμό των απορριμμάτων  και την κατανάλωση νερού

• Κινητροδότηση σε ιδιώτες / τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και 
περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, στα Ιωάννινα και σε άλλους τουριστικούς 
πόλους του προορισμού 

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Επέκταση των επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μελέτες για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικούς 
πόρους 

• Ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίριο καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε 
επιχειρήσεις και οικίες

1.4.3. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Προστασία του ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος με ειδικές ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η πανίδα και η χλωρίδα 
του προορισμού

• Ποιοτική καταγραφή και μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επισκεψιμότητας στους υδροβιότοπους, στα Εθνικά Πάρκα και στις 
προστατευόμενες περιοχές

• Ανάπτυξη ορθολογικών προσεγγίσεων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη φέρουσα ικανότητα του 
προορισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και 
δικτύωσης των επιχειρήσεων του τομέα 
τουρισμού

• Συνεργασία μεταξύ φορέων με στόχο τη δημιουργία δικτύων τουριστικού προϊόντος 

• Ανάπτυξη συνεργειών σε καθετοποιημένες δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την ανάδειξη τουριστικών προϊόντων που θα 
φέρουν την υπογραφή του προορισμού και την αυτονομία στην προώθηση και λειτουργία του τουρισμού

• 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

• Σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων και ανθρώπων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων καθώς και των σύγχρονων μέσων ψηφιακής τεχνολογίας

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, την απόκτηση 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 δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη γνώση 
ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών

1.5.4 Ενίσχυση / υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 
και της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων στον 
τουρισμό

• 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)

• Αξιοποίηση των υποδομών τεχνολογικής έρευνας που έχουν αναπτυχθεί και των εταιρειών σύγχρονων τεχνολογιών που έχουν εγκατασταθεί στην 
περιοχή των Ιωαννίνων για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στις τουριστικές 
επιχειρήσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στον τομέα του τουρισμού

• Συμβουλευτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 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 πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Αξιοποίηση αρχιτεκτονικού αποθέματος για τη δημιουργία χώρων σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και φιλοξενία εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
χώρων (μουσεία, πινακοθήκες κτλ.)

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων 
• Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, 

εκκλησίες, μουσεία)
• Βελτίωση των υποστηρικτών υποδομών σε πολιτιστικούς χώρους όπως καφετέριες και εστιατόρια, χώροι υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές του 

σύγχρονου πολιτιστικού μάνατζμεντ και την προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας
2.1.2. Αναβάθμιση επιλεγμένων μουσείων και 

μνημείων
• Επίσπευση και ολοκλήρωση της ανάδειξης του Οθωμανικού Λουτρού που βρίσκεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων ώστε να μετατραπεί σε επισκέψιμο 

χώρο και να προάγει τη μετατροπή της περιοχής του Κάστρου σε πολιτιστικό κέντρο
• Ολοκλήρωση και ανάδειξη του Πάρκου Πολιτισμού που σχεδιάζεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων με στόχο την ανάδειξη των Οθωμανικών Μνημείων. 

Αποκατάσταση του Τζαμί Ασλάν Πασά όπου στεγάζεται το Δημοτικό Μουσείο, του Μεντρεσέ και της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης
• Αισθητική αναβάθμιση, κατάλληλη επεξηγηματική σήμανση και φύλαξη από μη βιώσιμες πρακτικές στο Κάστρο των Ιωαννίνων 
• Αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργικότητας των λαογραφικών μουσείων που βρίσκονται στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων, του Μετσόβου 

και των Ζαχαροχωρίων (π.χ. Λαογραφικό Μουσείο Συρράκου)
• Αναβάθμιση των υποδομών και των χώρων φιλοξενίας στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό ιστορικό και πολιτιστικό αφήγημα που να αναδεικνύει την εξέλιξη του τόπου και της συνθήκες που τον 
διαμόρφωσαν, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων

• Κατάθεση φακέλου για την ένταξη των Ζαγοροχωρίων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco
• Ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας και της πολιτιστικής μόχλευσης που έχει επιφέρει η συνύπαρξη διαφορετικών λαών, πολιτισμών και θρησκειών
• Συνεκτική παρουσίαση της εβραϊκής ιστορίας και του εβραϊκού αποτυπώματος στην πόλη των Ιωαννίνων με την ανάδειξη σημαντικών μνημείων όπως η 

Παλαιά Συναγωγή 
• Προώθηση και ανάδειξη του Μουσείου Αργυροτεχνίας που βρίσκεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων που έχει ως σκοπό τη διάσωση της γνώσης για την 

ηπειρώτικη αργυροτεχνία και τη διάχυση της πληροφορίας γύρω από την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό
• Ανάδειξη των μοναστηριών που βρίσκονται διάσπαρτα στους ορεινούς όγκους των Ιωαννίνων και σε σύνδεση με τα Μετέωρα αποτελούν έναν μοναδικό 

μνημείο που αγγίζει όλο το φάσμα των επισκεπτών που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά όπως αυτή εκδηλώνεται στην αρχιτεκτονική, την 
τέχνη, την καθημερινή ζωή και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. Μονή Κρηπίνας)

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, ανταλλαγής εκθέσεων, ενιαίων ερευνητικών προγραμμάτων και ενιαίας στρατηγικής προώθησης πολιτιστικών 
χώρων που αποτελούν ευεργετήματα και έχουν συσχετιστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας (π.χ. Πινακοθήκη Αβέρωφ με την Εθνική 
Πινακοθήκη της Αθήνας)

• Αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού πολιτιστικού αποθέματος που εμφανίζεται στους ορεινούς οικισμούς, στα αρχοντικά σπίτια αλλά και σε απλές 
κατοικίες. Ο προορισμός διαθέτει σημαντική ιστορία στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική καθώς ανέπτυξε σημαντική τεχνογνωσία που διαπέρασε και στον 
υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και μοναδική αισθητική. Οι τεχνίτες της Ηπείρου έγιναν γνωστοί σε όλη την επικράτεια. Οι μέθοδοι που ανέπτυξαν με την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και την προστασία από καιρικές συνθήκες μπορούν να αξιοποιηθούν με τη δημιουργία θεματικών 
διαδρομών και σεμιναρίων με αντικείμενο αυτές τις τεχνικές

• Σύνδεση των μουσειακών χώρων και των εκθεμάτων με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω ξεναγήσεων που βασίζονται στη μετάδοση
πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος 
(συνέχεια)

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Ανάδειξη των υπαρχόντων παραδοσιακών γιορτών (πανηγύρια, θρησκευτικές γιορτές) και δημιουργία νέων φεστιβάλ και εκδηλώσεων βασισμένα στην 
μουσική παράδοση του τόπου

• Προώθηση του Αρχαίου Θεάτρου της Δωδώνης και του Μαντείου καθώς αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του ελλαδικού χώρου και 
αποτελεί αυτόνομο προορισμό ενώ μπορεί να συνδεθεί με άλλους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (Μαντείο Δελφών και Βεργίνα) ώστε να 
δημιουργηθούν θεματικές διαδρομές

• Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του Διαζώματος για τη δημιουργία και την προώθηση μιας αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας 
• Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών αξιοποιώντας το νεοϊδρυθέν 

Film Office της Περιφέρειας Ηπείρου
2.2.2. Ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών και υψηλού 

επιπέδου δραστηριοτήτων πολιτιστικού 
περιεχομένου

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών όπως εφαρμογές διαδραστικότητας και εκμάθησης
• Χρήση οπτικοακουστικών υλικών εντός τον μουσειακών χώρων για τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων και την αφήγηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων 

όπως η τουρκοκρατία και αναπαράσταση της καθημερινής ζωής 
• Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών 

απαιτητικών τουριστών (π.χ. συμμετοχή σε ανασκαφές και αρχαιολογικές δραστηριότητες αποκατάστασης μνημείων)
• Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στο φυσικό περιβάλλον και στα δάση του προορισμού όπου ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μοναδικά 

μνημεία όπως πέτρινα τοξωτά γεφύρια και καλύβες που κατασκεύαζαν οι νομάδες Σαρακατσάνοι 
• Ανάδειξη του πολιτισμού των οικισμών στα Ζαγοροχώρια μέσω θεματικών διαδρομών που εστιάζουν σε επιλεγμένα σημεία εντός των οικισμών

2.2.3 Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης 
εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μουσεία

• Προσαρμογή του ωραρίου των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων σύμφωνα με το σύνηθες πρόγραμμα που ακολουθούν οι επισκέπτες/ τουρίστες 
• Προώθηση των εξατομικευμένων ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
• Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης 
• 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)

2.2.4 Προώθηση εξωστρέφειας και διεθνών 
συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού

• Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά ινστιτούτα πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος γειτονικών χωρών που μοιράζονται με την Περιφέρεια 
κοινά ιστορικά γεγονότα

• Ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και δίκτυα μουσείων για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μουσείων της πόλης
• Ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή μουσεία σχετικά με τον δανεισμό εκθεμάτων και τη συνδιοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με φορείς και ανεξάρτητα ινστιτούτα για την ανάδειξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος και την 

καλλιέργεια στρατηγικής προώθησης που να συνάδει με τα σύγχρονα μέσα και να ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις  
• Προβολή και προώθηση περιοδικών θεματικών εκθέσεων

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

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

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους
• Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης
• Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο τους μύθους και τις παραδόσεις του προορισμού

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

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

• Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών – σημειώνεται ότι η 
εφαρμογή «etickets.tap.gr» παραμένει με τον αρχικό σχεδιασμό και καλύπτει περιορισμένους αρχαιολογικούς χώρους 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης όπως το Κάστρο των Ιωαννίνων 
και ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης

• Στρατηγική προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ρύπων 

2.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Προστασία, σύγχρονες τεχνικές αναπαλαίωσης και μελέτες για τη διατήρηση του ιστορικού κτιριακού αποθέματος του αστικού ιστού και των ορεινών 
όγκων

• Προστασία της αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας και της γραφικότητας που αποπνέουν οι οικισμοί 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας 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 στον προορισμό

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

• 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 τουριστικού προϊόντος 

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση Πολιτιστικού& 
Θρησκευτικού Τουρισμού  στα τουριστικά πακέτα

2.5.3 Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Ανάπλαση σημαντικών έργων υποδομής και 
αστικής ανάπλασης της πόλης

• Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία θεματικών χώρων κοινής αποδοχής όπως η δημιουργία τεχνόπολης ή πάρκο τεχνολογίας και έρευνας
• Αναβάθμιση της λειτουργικότητας του περιφερειακού οδικού άξονα της πόλης μέσω της επέκτασής του, και της σύνδεσης με κεντρικούς οδικούς 

άξονες της πόλης
• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους περιφερειακούς κόμβους της πόλης 
• Παρεμβάσεις για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και επέκταση των πεζόδρομων στο κέντρο της πόλης καθώς και διαβάσεις 

3.1.2. Βελτίωση αστικής κινητικότητας με κατεύθυνση 
τη βιωσιμότητα 

• Πύκνωση των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, με κατάτμηση των διερχόμενων σημείων ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος μεταφοράς
• Βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας των υπεραστικών οικισμών με το κέντρο της πόλης
• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και ψηφιακή εφαρμογή 

ενημέρωσης της κυκλοφορίας
• Βελτίωση των πεζοδρομίων με έργα καθαρισμού και διαπλάτυνσης καθώς και έργα για τη χρήση από ΑμεΑ όπως ράμπες και οδηγοί τυφλών 
• Επέκταση του δικτύου κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων συμβατικών και ηλεκτρικών 
• Προμήθεια και χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων ως μέσο αστικής συγκοινωνίας

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του 
City Break

• Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην πόλη με ολιστικές και πολλαπλές δράσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επισκέπτες

• Δημιουργία και ανάδειξη θεσμοθετημένων ετήσιων εκδηλώσεων που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης των επισκεπτών και βελτίωση της
ελκυστικότητας του προορισμού με τη οργάνωση νέων εκδηλώσεων με διεθνές προφίλ (εκθέσεις, συναυλίες, ερευνητικά συνέδρια)

• Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη
• Συνεργασία με tour operators και OTAs για τη δημιουργία πακέτων που θα συνδυάζουν τις εναλλακτικές, οικοτουριστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες που προσφέρει ο προορισμούς στου ορεινούς όγκους με την πόλη των Ιωαννίνων
3.2.2. Ανάπτυξη και διασύνδεση θεματικών 

διαδρομών / περίπατων
• Δημιουργία θεματικών διαδρομών με επίκεντρο διαφορετικούς στόχους και προσανατολισμούς που δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλονται ως 

αυτόνομες αυθεντικές εμπειρίες. Ενδεικτικά αναφέρεται:
− Το κέντρο της πόλης αποτελεί ένα κέντρο εμπορίου που συνδέει με αριστοτεχνικό τρόπο το παλιό με το νέο καθώς διαθέτει γραφικά μαγαζιά που 

πουλάνε παραδοσιακά σκευή και σύγχρονες καφετέριες και χώρους εστίασης
− Το νησί της λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί ιδιαίτερο προορισμό καθώς είναι ένα από τα ελάχιστα κατοικήσιμα νησιά εντός αστικού ιστού και 

διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα όπως αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα
− Το κάστρο της πόλης είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία με σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία που μπορεί να αποτελέσει προορισμό 

πολλαπλών εμπειριών
− Εντός του αστικού ιστού βρίσκεται η λίμνη Παμβώτιδα που αποτελεί υδρόβιο οικοσύστημα και περιοχή ανάπτυξης οικοτουρισμού και 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων καθώς και χώρο αναψυχής των δημοτών και των επισκεπτών του προορισμού
• Αξιοποίηση πολιτιστικών, θρησκευτικών, ιστορικών διαδρομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προϊόντος του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 

Τουρισμού
• Εκτός από τη χωρική ανάπτυξη διαδρομών και περιηγήσεων η πόλη προσφέρεται για θεματικές διαδρομές με ενσωμάτωση και προώθηση ξεχωριστών 

χαρακτηριστικών και προσφορών (κλίμα, πολιτισμός, νυχτερινή ζωή, θάλασσα, γαστρονομία κτλ.) ανάλογα με την εποχή

City Break
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του City Break

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break 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 τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, 
παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων 
και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

3.3.2. Χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων στα 
πλαίσια της εμπειρίας / δραστηριοτήτων των 
επισκεπτών

• Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wi-Fi στον αστικό ιστό 

• Χρήση ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 72h) με την οποία 
εξασφαλίζεται είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε δραστηριότητες, και εκπτώσεις σε υπεραστικές συγκοινωνίες προς δημοφιλείς 
προορισμούς όπως οι λίμνες και τα εθνικά πάρκα

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Ανάπλαση υφιστάμενων και δημιουργία νέων 
χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού

• Αξιοποίηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου ώστε να αναμορφωθεί σε χώρο αστικού πρασίνου 

• Πολεοδομική μελέτη και περιορισμός της άναρχης δόμησης στις παραλίμνιες περιοχές της Παμβώτιδας 

• Αναβάθμιση του περιαστικού αισθητικού δάσους της πόλης 

• Ενοποίηση χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων με στόχο η έκταση και χωροθέτηση να επιτρέπει την πολλαπλή χρήση και τις παράλληλες
δραστηριότητες 

• Ανάπλαση πλατειών με στόχο τη δημιουργία δικτύων και συνδέσεων που θα διαμορφώνουν μία αστική περιπατητική διαδρομή διερχόμενη από σημεία 
ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, οι αναπλάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους τις καιρικές συνθήκες και την αστική χρηστικότητα

3.4.2. Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας • Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων περιμετρικά της παραλίμνιας περιοχής και δίκτυο που θα ενώνει την περιοχή της λίμνης με το κέντρο της πόλης. 
Πύκνωση του δικτύου εντός της πόλης 

• Δημιουργία υποδομών για την ιδιωτική ηλεκτροκίνηση

• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης

• Αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα

• Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου ποδηλατοδρόμων με γνώμονα την ασφάλεια των 

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα
3.4.3 Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης • Προώθηση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απόκτησή αυτών

• Κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων τουριστικών υποδομών και προϊόντων, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα
3.4.4 Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 

κτιριακού αποθέματος των Ιωάννινων
• Προστασία των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού

• Αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Πρόγραμμα προβολής επιχειρήσεων • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την προώθηση των τοπικών εμπορικών καταστημάτων
• Παροχή ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής & προώθησης ή / και στην τουριστική κάρτα

3.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών των κλάδων που σχετίζονται 
άμεσα με το προϊόν

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των σχετιζόμενων κλάδων 

City Break
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ανάπτυξη υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής Αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος 
παραδοσιακού τύπου, αλλά θα προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και
υλικοτεχνικών υποδομών που επιτρέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης αγροτικών εργασιών

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων 

• Ανάπτυξη υποδομών που συνδυάζουν τον αγροτουρισμό με τη λαϊκή τέχνη όπως ο αργαλειός, το πλέξιμο και τη κατασκευή και διατήρηση 
παραδοσιακών στολών

• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε παιδιά

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

4.2.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Ανάπτυξη των υπηρεσιών του αγροτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον του προορισμού που περιλαμβάνει τους Εθνικούς Δρυμούς της Πίνδου και του 
Βίκου – Αώου και τους σημαντικούς υδροβιότοπους. Οι αγροτουριστικές δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον μπορούν διαμορφώσουν μοναδικές 
εμπειρίες, όπως η κτηνοτροφία σε ελεύθερο χώρο, η παραγωγή προϊόντων με τη χρήση των απολύτως απαραίτητων μέσων και η εκμάθηση της 
διαλογής των καρπών της φύσης που δεν απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση (μανιτάρια, χόρτα, βότανα).

4.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος που θα παρέχει ένα μείγμα εμπειριών με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη των επισκεπτών για επαφή 
με τη φύση και προσωπικό/ ελεύθερο χρόνο - το σύνθετο προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα και παροχή υπηρεσιών 
ευεξίας, υγείας, αθλητισμού και φυσιολατρίας

• Προώθηση εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας, που δεν θα 
περιορίζεται σε αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά εντάσσει τον επισκέπτη στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας την επίγνωση ότι ο αγροτουρισμός 
λειτουργεί υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τους κατοίκους και την επαφή με τον τρόπο ζωής τους -
στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να συμμετέχει σε βιωματικές εμπειρίες εκτός αγροτικής ζωής όπως τα πανηγύρια 
και τα τοπικά έθιμα. Στα Ζαγοροχώρια αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πολλά χωριά έχουν ερημώσει ή κατοικούνται μόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες

• Προώθηση του αγροτουρισμού και της σύνδεσης με τον πολιτιστικό πλούτο και την αρχιτεκτονική των ορεινών χωριών και των παραδοσιακών οικισμών 
των Ζαγοροχωρίων, του Μετσόβου και της Κόνιτσας (Μαστοροχώρια). Η ανάπτυξη του τόπου βασίστηκε σε φυλές που ζούσαν σε νομάδες, η
αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε ώστε να περιορίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και εξελίχθηκε σε τέχνη και σημαντική τεχνογνωσία ενώ τα ήθη και 
έθιμα φέρουν την ποιότητα των λαών που έχουν βαθιά σύνδεση με τη φύση και έχουν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν το αφιλόξενο περιβάλλον 
(ορεινοί όγκοι, χαμηλές θερμοκρασίες) υπέρ τους

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής του επισκέπτη με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία την ήπια 
αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στον περιορισμό της κατανάλωσης. Η εκμάθηση τεχνικών αποθήκευσης και συντήρησης μπορούν να αξιοποιηθούν και στο αστικό περιβάλλον και να 
διδάσκουν στους επισκέπτες έναν άλλον τρόπο επαφής με τις διατροφικές συνήθειες (διατήρηση φρέσκων προϊόντων χωρίς τη χρήση ενέργειας, 
περιορισμός του food waste) 

Αγροτουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένων για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του αγροτουρισμού 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές, θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε 
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

4.4.2. Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα 
υπαγορεύει τη λειτουργία των αγροτουριστικών 
μονάδων

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

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

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
κ.α.)

4.4.3 Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 
αγροτικής παραγωγής

• Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργειας, της μεταποίησης και πώλησης βιολογικών προϊόντων

• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες (ΑΠΕ, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός) και 
να διαφυλάσσεται ο φυσικός πόρος 

Αγροτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση / στήριξη απόκτησης του υφιστάμενου Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια 
του παρεχόμενου προϊόντος και να αποκτήσει ο προορισμός ένα ευρύτερα αναγνωρίσιμο σήμα που θα του επιτρέψει να συμμετέχει σε διεθνείς 
εκθέσεις ως ενιαίο προϊόν ταυτισμένο με την ποιότητα και τις αυθεντικές εμπειρίες 

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας, καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα

4.5.2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 

• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 
και γαστρονομίας

4.5.3. Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 
αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών

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

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

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης

• Συνεργασία των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών στις περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ενιαία καταγραφή και σύνδεση των μονοπατιών - διαδρομών, ώστε να δημιουργηθεί μία περιπατητική και ποδηλατική διαδρομή που θα διέρχεται από 
τα Ζαγοροχώρια τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου  . 

• Κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο 
καθώς και συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και προσαρμογή του στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να 
διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και τον ευκαιριών διαβίωσης στα ορεινά χωριά του προορισμού ώστε να αυξηθεί ο μόνιμος 
πληθυσμός και να επανέλθει σε κάποια από αυτά που έχουν ερημώσει 

5.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων 
που προσφέρονται στις περιοχές 
οικοτουρισμού 

• Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, µουσεία και 
ορειβατικά καταφύγια)

• Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

• Ανάπτυξη υποδομών καταλύματος βιώσιμης διαχείρισης που θα απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές 
εμπειρίες και λαμβάνουν υπόψη τους το οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που φέρει η παραμονή τους σε έναν προορισμό

• Δημιουργία υποδομών καταλύματος που απευθύνονται στους millennials, καθώς αποτελούν κύρια αγορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων ενώ δεν 
αναζητούν πολυτελή καταλύματα, αλλά ποιοτικά και middle class ξενοδοχεία

• Σαφής διαχωρισμός των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές 
για μηχανές βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα

• Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης, οικομουσείων και μουσείων φυσικής ιστορίας
• Δημιουργία υποδομών όπως ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον 
οικοτουρισμό 

• Προώθηση και προβολή του φυσικού και περιβαλλοντικού πλούτου που διαθέτει ο προορισμός, φυσικά τόπια και περιβάλλον εφάμιλλα διεθνών 
προορισμών στον τομέα του οικοτουρισμού, δύο Εθνικούς Δρυμούς με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το σπήλαιο Περάματος  καθώς και άλλες 
προστατευόμενες περιοχές και μοναδικής ομορφιάς υδροβιότοπους όπως οι κολυμπήθρες στο Πάπιγκο και η Δρακόλιμνη Τύμφης, η τεχνητή λίμνη των 
πηγών Αωού κ.α.

• Ανάδειξη, προβολή και εδραίωση του προορισμού ως ένας τόπος που ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες που 
υπάγονται στον τομέα του οικοτουρισμού καθώς εκτός από την πεζοπορία και την αναρρίχηση μπορεί να κάνει ράφτινγκ στο Βοϊδομάτη, canoe-kayak
και river trekking, κολύμπι σε καταρράκτες και στις κολυμπήθρες που αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό σχηματισμό

• Προώθηση του προορισμού ως παγκόσμιο σημείο ενδιαφέροντος στην πεζοπορία καθώς διαθέτει τις δυνατότητες και τα τοπία για να ενταχθεί στο 
χάρτη των πεζοπορικών διαδρομών με διεθνές ενδιαφέρον, που ενισχύονται από αρκετές ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και συντήρηση των 
μονοπατιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ως διαδρομές η Σκάλα του Βραδέτου, οι πηγές του Βοϊδομάτη και το φαράγγι του Βίκου. Άλλες διαδρομές που 
μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης είναι τα παλιά μονοπάτια με τα πλακόστρωτα σοκάκια που για αιώνες χρησιμοποιούνταν ως δίκτυο για τις 
μεταφορές και τις μετακινήσεις των φυλών εντός των ορεινών 

• Σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος και ανάπτυξης δραστηριοτήτων οικοτουριστικού χαρακτήρα με ανάλογες περιοχές σε γειτονικές Περιφερειακές 
Ενότητες (Τζουμέρκα-Άγραφα, Πίνδος από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας), αναδεικνύοντας τον οριζόντιο και διαπεριφερειακό χαρακτήρα που 
μπορεί να έχει αυτό το τουριστικό προϊόν, διαχέοντας ευρύτερα τα οφέλη του

Οικοτουρισμός
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Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος
(συνέχεια)

5.2.2. Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα τουριστικά 
προϊόντα για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εμπειρίας 

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό και την αγροδιατροφική παραγωγή με κεντρικούς άξονες τα παραδοσιακά πέτρινα 
γεφύρια, την κτηνοτροφία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων στα ορεινά και δυσπρόσιτα χωριά

• Σύνδεση της οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής καθώς σε όλο τον προορισμό υπάρχει πλήθος 
μοναστηριών σημαντικής ιστορικής και πολιτισμικής αξίας, καθώς είναι χτισμένα σύμφωνα με βυζαντινούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και πρότυπα και 
διαθέτουν κειμήλια μοναδικής ιστορικής αξίας καθώς και τεχνοτροπίες ξυλογλυπτικής που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας

• Εμπλουτισμός των βιωματικών τουριστικών εμπειριών με γαστρονομικά προϊόντα παρασκευασμένα από την τοπική πρωτογενή παραγωγή και 
φιλοξενία σε εστιατόρια που βρίσκονται εντός των οικοτουριστικών περιοχών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας τοπική κουζίνα

5.2.3. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών • Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κτλ.)

• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που εξειδικεύονται στον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και αναζητούν εμπλουτισμό του κυρίαρχου 
τουριστικού προϊόντος

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών όπως η τηλεϊατρική ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας των επισκεπτών και να αναβαθμιστούν οι 
υπηρεσίες 

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 
ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό

• Δημιουργία εφαρμογής για την αναγνώριση με χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των οικοσυστημάτων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Σύνδεση του οικοτουρισμού με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική 
συμμετοχικότητα

• Προστασία και διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές 
δραστηριότητες 

• Ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και στις προστατευόμενες 
περιοχές του προορισμού 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικοτουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία
(συνέχεια)

5.4.2. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των περιοχών 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ρυθμιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (αύξηση θερμοκρασίας, ξηρασία κτλ.)

• Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000

• Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και 
συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

• Σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια και μελέτες καταρτισμένες από συμπράξεις επιστημονικών και οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα 
αξιολογούν  τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών σε δυναμικό χρόνο

• Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Natura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας

• Σαφής καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον προορισμό

• Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων - ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό 
τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς 
και την αναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής

• Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη 
διαχείριση (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση

• Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας

• Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν με γνώμονα τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή βιώσιμης
περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας 

• Συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Οικοτουρισμού 

5.5.2. Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς Οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς.

• Καλλιέργεια και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. ψηφιακό marketing)

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και εκπαιδευτών, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και 
εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες

Οικοτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας • Βελτίωση υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου Ανήλιο στο Μέτσοβο με εστίαση στις συμπληρωματικές παροχές όπως σαλέ και εστιατόρια
• Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων ορειβατικών και πεζοπορικών  διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία

παρουσιάζουν ελλείψεις με εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης
• Ανάπτυξη υποδομών για ναυταθλητικές δραστηριότητες στη λίμνη Παμβώτιδας (όπως για θαλάσσιο σκι και κωπηλασία)
• Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε ορεινά συγκροτήματα που δεν 

διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα καθώς και πλησίον ορεινών οικισμών οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητικές δομές φιλοξενίας και εστίασης
• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στους ορεινούς όγκους της περιοχής όπως τα δάση του Ζαγορίου και του Μετσόβου
• Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες όπως η καταρρίχηση σε καταρράκτες και φαράγγια 
• Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports όπως hydrospeed και παραπέντε
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων
• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμεΑ

6.1.2. Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• Άμεση εφαρμογή του σχεδίου ανάπλασης Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» με γνώμονα τη δυνατότητα να φιλοξενήσει διεθνείς οργανώσεις, 
να ανταπεξέλθει στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό στον επισκέπτη που θα ολοκληρώνει 
την εμπειρία της παρακολούθησης αθλητικών αγώνων 

• Έργα ανάπλασης στο Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του ώστε να λάβει συμπληρωματική θέση στο 
Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» και από κοινού να μπορέσουν να προσελκύσουν διεθνείς διοργανώσεις στην πόλη των Ιωαννίνων

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

6.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Ενίσχυση και σύνδεση του αφηγήματος που φέρει και προάγει ο προορισμός με αθλητικές  δραστηριότητες όπως η πεζοπορία στη σκάλα του 
Βραδέτου, μονοπάτι που αποτελεί σύμβολο των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι αλλά και της δύσκολης ζωής που βίωναν οι ορεινοί κάτοικοι 
καθώς για χρόνια αποτελούσε μοναδικό τρόπο σύνδεσης χωριών με τις υπόλοιπες κοινότητες  

• Προώθηση σύμπραξης και συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την προώθηση του brand «Πίνδος» και την προσέλκυση αθλητικών 
εκδηλώσεων με την χρήση κατάλληλου storytelling καθώς και επαγγελματική οργάνωση και παροχές / υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους 
συμμετέχοντες

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

• Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων και αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και 
επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού 
6.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 

& Activities
• Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με άλλους προορισμούς που 

προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ενιαίου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών) αλλά και με την ηπειρωτική ακτή για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος

• Ενίσχυση διαφορετικών επιπέδων Sports & Activities με πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές στους ορεινούς όγκους των Ζαγορίων και 
του Μετσόβου

• Προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων θαλάσσιου σκι και κωπηλασίας στη Λίμνη Παμβώτιδα
• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 

προϊόντα που προσφέρει η περιοχή
• Ένταξη των μονοπατιών σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα
• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προτεινόμενων σημάτων πιστοποίησης στην προβολή & προώθηση του προϊόντος
• Βελτίωση της προβολής και της προώθησης των αθλητικών εκδηλώσεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

Sports & Activities
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities

• 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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

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

• 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

• Ανάπλαση του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» σύμφωνα με της αρχές της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας 

6.4.2. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος τουρισμού περιπέτειας

• Προστασία της λίμνης Παμβώτιδας από άναρχες παρεμβάσεις, από τη ρύπανση που προέρχεται από τα αστικά και γεωργικά λύματα 
• Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των Εθνικών Δρυμών Πίνδου και Βίκου – Αώου, των υγροτόπων και της 

χλωρίδας και της πανίδας που απαντάται στον προορισμό

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Αξιοποίηση  πιστοποιήσεων  • Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. σύλλογοι ορειβασίας, ναυτικοί όμιλοι, 
ιππικοί όμιλοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων
• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ
• Πιστοποιημένες αθλητικές εκδηλώσεις από αθλητικές ακαδημίες ώστε η συμμετοχή αθλητών να συνοδεύονται από το ανάλογο κύρος και οι νίκες να 

προσμετρούνται σε παγκόσμιες κατατάξεις

Sports & Activities
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών πρόσβασης 
και προώθησης τοπικής γαστρονομίας και 
τοπικών προϊόντων

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων με έμφαση στην πλούσια τοπική παραγωγή και στην εξέλιξη της πρωτογενούς παραγωγής στα μέσα και τα σκεύη 
μαγειρικής σε παλαιές υποδομές όπως ελαιοτριβεία και νερόμυλους

• Δημιουργία γαστρονομικών και αγροτικών υπαίθριων αγορών με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα καθώς και εκμετάλλευση παλαιών κτιριακών 
υποδομών για τη δημιουργία εκθέσεων 

• Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις καλλιέργειας και οι κτηνοτροφικές 
μονάδες 

• Ανάπτυξη μονάδων οινοτουρισμού στο Μέτσοβο και τη Ζίτσα καθώς εκεί παράγονται οίνοι διεθνούς φήμης και μοναδικές ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα)

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

7.2.1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού 
επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού 
και καλλιέργεια γαστρονομικής ταυτότητας

• Σύνδεση της γαστρονομίας με την πλούσια άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιφέρειας (φεστιβάλ, εκδηλώσεις με παράδοση αιώνων και αποτέλεσμα 
αλληλοεπίδρασης των λαών). Οι ηπειρώτικες πίτες και ο τρόπος μαγειρέματος των ντόπιων κρεάτων και των ψαριών γλυκού νερού (πέστροφες στο 
Λούρο ποταμό και στη λίμνη Παμβώτιδα) είναι αποτέλεσμα των νομαδικών φυλών που έζησαν στην περιοχή (Σαρακατσάνοι και Βλάχοι) και εκτός από 
τη γαστρονομία ανέπτυξαν πλούσια πολιτιστική κληρονομιά όπως τα πανηγύρια και το τραγούδι

• Προβολή ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας με βάση την πλούσια παραγωγή πρώτων υλών, τις γαστρονομικές επιρροές των λαών και τη
διαφοροποίηση της από άλλους προορισμούς της επικράτειας καθώς λόγω του κλίματος και των καιρικών συνθηκών παρουσιάζει έντονες 
ιδιαιτερότητες

• Ανάδειξη των ποιοτικών χώρων εστίασης που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες και διαφοροποιούνται από τις πρακτικές του μαζικού τουρισμού. 
• Εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου τοπικών προϊόντων με την ποικιλία των δημητριακών, των σιτηρών και του μελιού που καλλιεργούνται στον τόπο 
• Ανάδειξη του προορισμού ως τόπο βιώσιμης κτηνοτροφικής παραγωγής και κέντρου ανάπτυξης της τυροκομίας σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα 

(μονάδες και συνεργατικά σχήματα σε Ολλανδία και Ιταλία). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ανάπτυξη της τυροκομίας στο Μέτσοβο και η εκπαίδευση 
των ντόπιων στην Ιταλία που οδήγησε στο καπνιστό τυρί Μετσοβόνε αλλά και η παραγωγή της φέτας και γαλοτύρι που αποτελούν ΠΟΠ, το ανθότυρο, 
το βασιλοτύρι και πολλά άλλα 

• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την συνεκτικότητα και την 
ποιότητα της τοπικής κουζίνας

• Ανάδειξη ως ενδιαφέρουσα παρένθεση που δεν διαταράσσει την ενιαία ταυτότητα της γαστρονομίας των ορεινών τμημάτων αποτελούν οι λιμναίες 
γεύσεις της λίμνης των Ιωαννίνων όπως το χέλι και τα βατραχοπόδαρα

7.2.2. Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του 
προορισμού 

• Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα
• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού

7.2.3 Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Δημιουργία θεματικών διαδρομών που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο και οργανώνονται ως αποτέλεσμα
συνεργείων των αρμόδιων φορέων, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων

• Σύνδεση της γαστρονομίας με τη διαδικασία παραγωγής και συλλογής πρώτων υλών όπως η κτηνοτροφία και η τυροκομία
• Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας με έμφαση στην πλούσια ιστορία της γαστρονομίας του τόπου καθώς προέρχεται από τον  νομαδικό 

τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων και των Βλάχων που έζησαν στην περιοχή αλλά και των επιρροών και ζυμώσεων με άλλους πολιτισμούς που βρέθηκαν 
στην περιοχή είτε ως κατακτητές είτε ως έμποροι 

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια από τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς σχετικά με το 
πιο χαρακτηριστικό πιάτο του προορισμού που είναι οι πίτες και την παρασκευή τους (άνοιγμα φύλλου) που συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον 

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Σχέδιο Δράσης |Γαστρονομικός Τουρισμός (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• 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

• Επέκταση της ψηφιοποίησης των καταλόγων των εστιατορίων με σκοπό την παροχή ανέπαφης καταναλωτικής εμπειρίας  στους πελάτες σε όσα 
εστιατόρια δεν έχει υιοθετηθεί

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Βιώσιμη διαχείριση των τοπικών καλλιεργειών 
και των πρώτων υλών

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροδιατροφής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Συνεργασίες προώθησης των τοπικών πρώτων υλών και παρασκευών με μονάδες καταλύματος, με στόχο να προσφέρουν καταλόγους που να
βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές και να προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα της περιοχής προς πώληση 

• Σύμπνοια του περιβάλλοντος με τη γαστρονομία μέσω των συνεργασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός δικτύου ποιοτικού street food
βασισμένο στην τοπική παραγωγή στα αστικά κέντρα

• Οργάνωση εκδηλώσεων και γαστρονομικών φεστιβάλ που θα αναδεικνύουν τοπικές συνταγές, ιδιαιτερότητες μαγειρέματος και διαδρομές που 
μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες για να γνωρίσουν την τοπική παραγωγή και να γευτούν τοπικές γεύσεις

• Επέκταση του δικτύου διανομής τοπικών προϊόντων με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα τους

7.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολή 
επιχειρήσεων

• Προώθηση σήματος πιστοποίησης για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων και πρόγραμμα προβολής των πιστοποιημένων επιχειρήσεων

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς  παραγωγούς  με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων καλών πρακτικών και τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και παροχή κινήτρων στον μεταποιητικό κλάδο καθώς και 
καλλιέργεια αλλαγής κουλτούρας σχετικά με την τυποποίηση 

7.5.3 Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

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

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων

• 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

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση                        
Στρατηγικών Δράσεων
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή», 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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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Επαναξιολόγηση των υποδομών του αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» με βάση τη δυναμική που παρουσιάζει το αεροδρόμιο σε αφίξεις 
και εν όψει της παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αερολιμένα σε ιδιώτες (εκ των ελκυστικότερων μεταξύ των 23 
περιφερειακών αερολιμένων προς αξιοποίηση). Επιπλέον, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η δυναμική του προορισμού ως προς το τουριστικό 
ενδιαφέρον και συνεχιστεί η αυξητική τάση στην επιβατική κίνηση κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης που να 
περιλαμβάνει χωροθέτηση εμπορικής δραστηριότητας. Αξιοποίηση των χαμηλών τελών προσγείωσης και στάθμευσης του αερολιμένα Ιωαννίνων 
σε σχέση με γειτονικούς αερολιμένες για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της 
περιοχής

Μεσοπρόθεσμος

2
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον προορισμό στο πλαίσιο 
ανάπτυξης Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του
προορισμού 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)

Βραχυπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις βελτίωσης/ανάπλασης της πόλης: Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους περιφερειακούς κόμβους της πόλης και αναβάθμιση της 
λειτουργικότητας του περιφερειακού οδικού άξονα της πόλης μέσω της επέκτασής του, και της σύνδεσης με κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης 
και Παρεμβάσεις για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και επέκταση των πεζόδρομων στο κέντρο της πόλης καθώς και διαβάσεις 

Μεσοπρόθεσμος

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.2.

Δράσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας: Πύκνωση των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, με κατάτμηση των διερχόμενων σημείων 
ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος μεταφοράς, Βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας με των υπεραστικών οικισμών που συνδέεται με το κέντρο της πόλης. 
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και ψηφιακή εφαρμογή 
ενημέρωσης της κυκλοφορίας. Βελτίωση των πεζοδρομίων με έργα καθαρισμού και διαπλάτυνσης καθώς και έργα για τη χρήση από ΑμΕΑ όπως 
ράμπες και οδηγοί τυφλών. Επέκταση του δικτύου κόμβων ενοικίασης ποδηλάτων συμβατικών και ηλεκτρικών. Προμήθεια και χρήση ηλεκτρικών 
λεωφορείων ως μέσο αστικής συγκοινωνίας

Μεσοπρόθεσμος

5
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.2. Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος και Διαμόρφωση κοινού πλαισίου 
υγειονομικών πρωτοκόλλων

Βραχυπρόθεσμος

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών: Αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων
(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία). Αισθητική αναβάθμιση, κατάλληλη επεξηγηματική σήμανση και φύλαξη από μη 
βιώσιμες πρακτικές στο Κάστρο των Ιωαννίνων.  Αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργικότητας των λαογραφικών μουσείων που βρίσκονται 
στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων, του Μετσόβου και των Ζαχαροχωρίων (π.χ. Λαογραφικό Μουσείο Συρρακού). Αναβάθμιση των υποδομών και 
των χώρων φιλοξενίας στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (1) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.2.

Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης: Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο για μείωση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα.
Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου ποδηλατοδρόμων με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών (σήμανση, απομάκρυνση εμποδίων, κατάλληλη 
ασφαλτόστρωση για ποδήλατα) με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων περιμετρικά της παραλίμνιας περιοχής και δίκτυο που θα 
ενώνει την περιοχή της λίμνης με το κέντρο της πόλης. Πύκνωση του δικτύου εντός της πόλης 

Βραχυπρόθεσμος

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.2.

Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης και ευελιξία αναφορικά με τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων 
εντός της αγροτουριστικής μονάδας (υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και 
ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες κ.α.)/ Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / 
νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

Βραχυπρόθεσμος

9
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

5.4.2.

Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος: Ρυθμιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (αύξηση θερμοκρασίας, ξηρασία κτλ.). Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τη 
διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Σαφής καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον 
προορισμό και ανάπτυξη  συστημάτων παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την 
ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων - ολοκληρωμένη στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών 
προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την αναβάθμιση των οδικών 
δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής. Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά 
οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμος

10
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Κατάθεση φακέλου για την ένταξη των Ζαγοροχωρίων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO Μεσοπρόθεσμος

11 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα: Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης
(π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, Ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται 
στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και στις προστατευόμενες περιοχές του προορισμού , µουσεία και ορειβατικά καταφύγια). Ανάπτυξη και βελτίωση 
των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές οικοτουριστικού
ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης. Σαφής διαχωρισμός των 
πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές για μηχανές
βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα. Δημιουργία υποδομών όπως ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (2) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



41

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
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12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

6.4.2.
Δράσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία του περιβάλλοντος: Προστασία της λίμνης Παμβωτίδας από άναρχες παρεμβάσεις, από τη ρύπανση 
που προέρχεται από τα αστικά και γεωργικά λύματα και Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των 
Εθνικών Δρυμών Πίνδου και Βίκου – Αώου, των υγροτόπων και της χλωρίδας και της πανίδας που απαντάται στον προορισμό

Μεσοπρόθεσμος

13
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.4.

Δράσεις για την εξωστρέφεια στον πολιτισμό: Ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά ινστιτούτα πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 
γειτονικών χωρών που μοιράζονται με την Περιφέρεια κοινά ιστορικά γεγονότα. Ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και δίκτυα μουσείων 
για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μουσείων της πόλης και ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή μουσεία σχετικά με τον δανεισμό 
εκθεμάτων και τη συνδιοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Βραχυπρόθεσμος

14
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό ιστορικό και πολιτιστικό αφήγημα που να αναδεικνύει την εξέλιξη του τόπου και της συνθήκες που τον 
διαμόρφωσαν, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων Μεσοπρόθεσμος

15 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.2. Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wifi στον αστικό ιστό Μεσοπρόθεσμος

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Ανάπλαση χώρων πρασίνου: Αξιοποίηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου ώστε να αναμορφωθεί σε χώρο αστικού πρασίνου. Πολεοδομική μελέτη
και περιορισμός της άναρχης δόμησης στις παραλίμνιες περιοχές της λίμνης. Αναβάθμιση του περιαστικού αισθητικού δάσους της πόλης και 
ενοποίηση χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων με στόχο να η έκταση και χωροθέτηση να επιτρέπει την πολλαπλή χρήση και τις παράλληλες 
δραστηριότητες. Ανάπλαση πλατειών με στόχο τη δημιουργία δικτύων και συνδέσεων που θα διαμορφώνουν μία αστική περιπατητική διαδρομή 
διερχόμενη από σημεία ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, οι αναπλάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους τις καιρικές συνθήκες και την αστική χρηστικότητα 
με τη δημιουργία χώρων για παιδιά, παγκάκια κτλ.

Μεσοπρόθεσμος

17
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.4. Δράσεις προστασίας παραδοσιακών οικισμών και κτιριακού αποθέματος: Προστασία των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός του 
αστικού ιστού και Αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης Μεσοπρόθεσμος

18 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμος

19 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.2. Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών – σημειώνεται ότι η 

εφαρμογή «etickets.tap.gr» παραμένει με τον αρχικό σχεδιασμό και καλύπτει περιορισμένους αρχαιολογικούς χώρους Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (3) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

20
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων/λυμάτων: 1.  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 2. Κατασκευή 
ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων σε οικισμούς των Ιωαννίνων 3. Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Νεοχωρίου (3η γραμμή) στα Ιωάννινα

Μεσοπρόθεσμος

21
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3.

Ανάπτυξη ορθολογικών προσεγγίσεων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη φέρουσα ικανότητα του 
προορισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και Προστασία του ορεινού και φυσικού περιβάλλοντος με ειδικές 
ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η πανίδα και να χλωρίδα του προορισμού και Ποιοτική καταγραφή και μελέτη για 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επισκεψιμότητας στους υδροβιότοπους, στα Εθνικά Πάρκα και στις προστατευόμενες περιοχές

Βραχυπρόθεσμος

22
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», τα «Θέατρα της Ηπείρου», για τη δημιουργία και την προώθηση μιας 
αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (4) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

23 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και φιλικότητας προορισμού: Βελτίωση υποδομών μεταφορών (αεροδρόμιο, ΜΜΜ) 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.

24 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

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 «έξυπνα» 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 στο κέντρο των Ιωαννίνων με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως  Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού

25 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης 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.  Σαφής και κύρια ταξινόμηση των τουριστικών προϊόντων με βάση τις περιοχές ενδιαφέροντος και το 
κύριο τουριστικό προϊόν που διαθέτει (αστικό κέντρο, ορεινοί όγκοι, οικοτουρισμός και πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός)

26 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του προορισμού:  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 /επισκεψιμότητα και Digital 
info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμιο, λιμένας, σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης με αναλυτικές 
πληροφορίες για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων 
οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

27 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές 
διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

28 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 7.2.3.

Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας και με έμφαση στην πλούσια ιστορία της γαστρονομίας του τόπου καθώς προέρχεται από τον  νομαδικό τρόπο ζωής των 
Σαρακατσάνων και των Βλάχων που έζησαν στην περιοχή αλλά και των επιρροών και ζυμώσεων με άλλους πολιτισμούς που βρέθηκαν στην περιοχή είτε ως κατακτητές είτε ως 
έμποροι 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (5)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

29 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 6.4.1. Ανάπλαση του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» σύμφωνα με της αρχές της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας

30 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων: 1. Βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και των λεκανών απορροής με στόχο να περιοριστεί το πρόβλημα ύδρευσης που 
εντοπίζεται στην πόλη των Ιωαννίνων  2. Έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης στους ορεινούς οικισμούς του προορισμού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες με βιώσιμο και 
αειφορικό τρόπο

31 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Έργα αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου: Έργα αναβάθμισης των επαρχιακών οδών προσαρμοσμένα στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς 
μήνες, Ολοκλήρωση του Βόρειου Τμήματος του οδικού άξονα Ε65 ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του με την Εγνατία Οδό, Βελτίωση και ανακατασκευή του οδικού δικτύου εντός 
των τουριστικών περιοχών του Δήμου Ζαγορίου, Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης οδικού δικτύου ώστε να ευνοηθεί ο οδικός τουρισμός 

32 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break 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 τουριστικά προϊόντα, 
εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και 
νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

33 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 6.3.1.

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

34 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1.

Ανάπτυξη υποδομών γαστρονομίας και βελτίωση προσβασιμότητας: Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων με έμφαση στην πλούσια τοπική παραγωγή και στην εξέλιξη της 
πρωτογενούς παραγωγής στα μέσα και τα σκεύη μαγειρικής σε παλαιές υποδομές όπως ελαιοτριβεία και νερόμυλους και Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις καλλιέργειας και οι κτηνοτροφικές μονάδες 

35 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

36 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών φαινομένων όπως έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψη κατολισθήσεων και δασικών πυρκαγιών

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (6)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

37 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα 
αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές 
διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

38 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 4.4.3.

Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες (ΑΠΕ, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός) και να διαφυλάσσεται ο 
φυσικός πόρος 

39 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος: 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. Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου 
(ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους                                
1.Ψηφιακό παιχνίδι που θα με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης        
2.Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο τους μύθους και τις παραδόσεις του προορισμού

40 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 2.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων:  Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη/διαμόρφωση  μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων 
σύμφωνα με τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης όπως το Κάστρο των Ιωαννίνων και ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης. Στρατηγική προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ρύπων. Προστασία, σύγχρονες τεχνικές αναπαλαίωσης και μελέτες για τη διατήρηση του ιστορικού κτιριακού 
αποθέματος του αστικού ιστού και των ορεινών όγκων και προστασία της αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας και της γραφικότητας που αποπνέουν οι οικισμοί

41 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας: Ενιαία καταγραφή και σύνδεση των μονοπατιών - διαδρομών, ώστε να δημιουργηθεί μία περιπατητική και 
ποδηλατική διαδρομή που θα διέρχεται από τα Ζαγοροχώρια τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου. Κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο καθώς και συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω 
φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων. Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και προσαρμογή του στις καιρικές συνθήκες, 
χωρίς να διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και τον ευκαιριών διαβίωσης στα ορεινά χωριά του 
προορισμού ώστε να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός και να επανέλθει σε κάποια από αυτά που έχουν ερημώσει

42
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.2. Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (7)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

43 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Έργα αναβάθμισης/επέκτασης οδικού δικτύου:  Βελτίωση του οδικού άξονα που οδηγεί στα Βόρεια Τζουμέρκα, με άμεση ολοκλήρωση του υπό κατασκευή τμήματος και 
επέκταση των έργων αναβάθμισης και στο υπόλοιπο τμήμα. Σύνδεση Ιονίας οδού με Τζουμέρκα. Σύνδεση περιφερειακών οδικών αξόνων με την Εγνατία Οδό. Άμεση 
ολοκλήρωση της επέκτασης Ιονίας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά ώστε να βελτιωθεί η χερσαία προσβασιμότητα από τις γειτονικές χώρες    

44 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Βελτίωση ταξιδιωτικής εμπειρίας: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μεθοριακών σταθμών της Περιφέρειας. Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops 
/ camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας. Αναβάθμιση υποδομών αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε κοινόχρηστους και 
ελεύθερους χώρους. Βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών εντός της περιφέρειας ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συνδεσιμότητα με το παραλιακό τμήμα

45
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

5.5.1. Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

46
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

2.5.3. Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

47 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.2.

Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με άλλους προορισμούς που προσφέρουν παρόμοιες 
υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ενιαίου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών) αλλά και με την ηπειρωτική ακτή για τη δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και Ένταξη των 
μονοπατιών σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα

48
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (8)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

49 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Δράσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου προορισμού: Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κιτριών και επέκταση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ. Επέκταση των επενδύσεων στην 
παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μελέτες για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικούς πόρους. Κινητροδότηση σε ιδιώτες / τοπικές τουριστικές 
επιχείρησης για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση πρακτικών που υπηρετούν την 
κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, στα Ιωάννινα και σε 
άλλους τουριστικούς πόλους του προορισμού. Αντικατάσταση των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία. Ενεργειακή αναβάθμιση, υδρονομική και 
ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίριο καθώς και παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε επιχειρήσεις και οικίες. Εγκαταστάσεις για τη διέλευση του φυσικού 
αερίου στα Ιωάννινα

50 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

Δράσεις για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών: Προώθηση των εξατομικευμένων ξεναγήσεων και δικτύου υπηρεσιών ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους 
(ειδικότερα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης) και μουσεία. Χρήση οπτικοακουστικών υλικών εντός τον μουσειακών χώρων για τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων και την 
αφήγηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων όπως η τουρκοκρατία και αναπαράσταση της καθημερινής ζωής. Προσαρμογή του ωραρίου των αρχαιολογικών και πολιτιστικών 
χώρων σύμφωνα με το σύνηθες πρόγραμμα που ακολουθούν οι επισκέπτες/ τουρίστες 

51
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.1.
Προώθηση / ενθάρρυνση / στήριξη απόκτησης του υφιστάμενου Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια του παρεχόμενου 
προϊόντος και να αποκτήσει ο προορισμός σε ένα ευρύτερα αναγνωρίσιμο σήμα που θα του επιτρέψει να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις ως ενιαίο προϊόν ταυτισμένο με την 
ποιότητα και τις αυθεντικές εμπειρίες 

52 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Ανάπτυξη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με τη δημιουργία πλέγματος παράλληλο με την Εγνατία Οδό που θα ενώνει τη Θεσσαλία με τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα

53 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού: Αξιοποίηση αρχιτεκτονικού αποθέματος για τη δημιουργία χώρων σύγχρονης 
πολιτιστικής παραγωγής και φιλοξενία εκδηλώσεων και πολιτιστικών χώρων (μουσεία, πινακοθήκες κτλ.). Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων. Επίσπευση και ολοκλήρωση της ανάδειξης του Οθωμανικού Λουτρού που βρίσκεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων ώστε να 
μετατραπεί σε επισκέψιμο χώρο και να προάγει τη μετατροπή της περιοχής του Κάστρου σε πολιτιστικό κέντρο. Ολοκλήρωση και ανάδειξη του Πάρκου Πολιτισμού που 
σχεδιάζεται στο Κάστρο των Ιωαννίνων με στόχο την ανάδειξη των Οθωμανικών Μνημείων. Αποκατάσταση του Τζαμί Ασλάν Πασά όπου στεγάζεται το Δημοτικό Μουσείο, του 
Μεντρεσέ και της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης

54 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

Δράσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας: Αποκατάσταση Οδού Στ. Νιάρχου στα Ιωάννινα. Βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων 
μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή (9)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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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.

• Ανάμεσα στις 10 πρώτες στρατηγικές δράσεις που παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία 
βρίσκονται οι δράσεις 1, 3, 4, 6, 7 και 2. 

• Οι δράσεις 3, 4  και 7 αφορούν σημαντικές δράσεις ανάπλασης της πόλης, βελτίωση της 
αστικής κινητικότητας  και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενώ η δράση 1 αφορά την 
επαναξιολόγηση των υποδομών για τη μελλοντική αξιοποίηση του αερολιμένα «Βασιλεύς 
Πύρρος», εν όψει της παραχώρηση της εκμετάλλευσής του σε ιδιώτες. 

• Η δράση 6 κρίνεται ως πολύ σημαντική με υψηλή επίδοση στην προώθηση του προϊόντος 
και αφορά στην αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, των αρχαιολογικών χώρων και 
των μουσείων του προορισμού. 

• Εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία για την αναπτυξιακή προοπτική του προορισμού έχει η 
Δράση 2, η οποία αφορά στην Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και 
την εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα 
τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη, ενώ και διαγραμματικά προκύπτει η υψηλή επίδοση  
στην Προώθηση του προορισμού που παρουσιάζουν οι δράσεις εξωστρέφειας του 
προορισμού( δράση 13) και η ανάπτυξη ενός κοινού ιστορικού και πολιτιστικού 
αφηγήματος(δράση 14).

• Οι δράσεις 9 και 12 παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία στην Ποιότητα Ζωής και αφορούν 
δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και των 
προστατευόμενων περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό . 

• Αναφορικά με τις δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα στον προορισμό(οδικά 
έργα/ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου), η βαθμολόγηση τους στο κριτήριο Ποιότητα 
Ζωής βρίσκεται χαμηλά(δράσεις 52 & 31)

• Σημαντικές ως προς την Ποιότητα Ζωής αναδεικνύονται οι δράσεις για τη βιώσιμη 
διαχείριση των υδάτων του προορισμού και του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης 
των οικισμών του προορισμού.

• Οι δράσεις που αφορούν στην δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής πύλης του προορισμού 
και ειδικότερα για την προώθηση του Οικοτουρισμού και Πολιτιστικού/ Θρησκευτικού 
Τουρισμού σκοράρουν υψηλά στο «Προϊόν»(δράσεις 25, 27 &18).
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.4.
Επίσπευση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου που έχει χωροθετηθεί στη λίμνη Παμβωτίδα και αναμένεται να συνδεθεί σε πρώτη φάση με το Ιόνιο και σε επόμενα βήματα με κοντινούς 
διεθνείς προορισμούς 

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.4.
Περαιτέρω ανάπτυξη λιμναίας συγκοινωνίας που θα λειτουργεί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα ΜΜΜ και θα συνδέει τις παραλίμνιες περιοχές και το Νησί με τον κεντρικό αστικό ιστό και άλλους οικισμούς 
που βρίσκονται περιμετρικά της λίμνης και παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3. Δημιουργία ενιαίας τουριστικής κάρτας (city pass), με εστίαση σε Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, City Break, οικοτουριστικές δραστηριότητες και γαστρονομικό τουρισμό

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1.

Ανάδειξη των μοναστηριών που βρίσκονται διάσπαρτα στους ορεινούς όγκους των Ιωαννίνων και σε σύνδεση με τα Μετέωρα αποτελούν έναν μοναδικό μνημείο που αγγίζει όλο το φάσμα των επισκεπτών 
που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά όπως αυτή εκδηλώνεται στην αρχιτεκτονική, την τέχνη, την καθημερινή ζωή και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. Μονή Κρηπίνας)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1.

Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, ανταλλαγής εκθέσεων, ενιαίων ερευνητικών προγραμμάτων και ενιαίας στρατηγικής προώθησης πολιτιστικών χώρων που αποτελούν ευεργετήματα και έχουν 
συσχετιστεί με σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας (π.χ. Πινακοθήκη Αβέρωφ με το την Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας)

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.5.4.

Συμβουλευτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 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.

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 3.1.1. Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία θεματικών χώρων κοινής αποδοχής όπως η δημιουργία τεχνόπολης ή πάρκο τεχνολογίας και έρευνας

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.2.

Χρήση ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 72h) με την οποία εξασφαλίζεται είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε 
δραστηριότητες, και εκπτώσεις σε υπεραστικές συγκοινωνίες προς δημοφιλείς προορισμούς όπως οι λίμνες και τα εθνικά πάρκα

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και 
βιωματική εμπειρία του αγροτουρισμού 

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 6.1.1. Βελτίωση υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου Ανήλιο στο Μέτσοβο με εστίαση στις συμπληρωματικές παροχές όπως σαλέ και εστιατόρια

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τα Ιωάννινα & την κοντινή ορ. περιοχή

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση, βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος και διακριτής τουριστικής ταυτότητας εστιασμένης στο City Break και στον Πολιτιστικό & 

Θρησκευτικό Τουρισμό με επίκεντρο τα Ιωάννινα και στα εναλλακτικά / συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα με επίκεντρο την ορεινή περιοχή και τις αξιόλογες συγκεντρώσεις ορεινών οικισμών (Μέτσοβο, 
Τζουμέρκα, Ζαγοροχώρια κ.α.) στην ΠΕ Ιωαννίνων

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε εθνικό επίπεδο 
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες / νέες αγορές-στόχους προς ανάπτυξη και άνοιγμα νέων αγορών (Ευρωπαϊκές χώρες και χώρες / κοινότητες που συνδέονται με το ιστορικό παρελθόν των Ιωαννίνων 

όπως η Τουρκία και το Ισραήλ) 
• 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
• 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 των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές 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 του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών 
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• 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)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
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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 «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή».

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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Παράρτημα Ι |
Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αττικής 6.412.591
2. Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» Κρήτη 3.302.223
3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κεντρική Μακεδονία ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2.341.743
4. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.343.299
5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» Ιόνια Νησιά 1.457.420
6. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 1.178.287
7. Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Κρήτη 1.141.434
8. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» Ιόνια Νησιά 856.538
9. Αεροδρόμιο Σαντορίνης Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 519.999

10. Αεροδρόμιο Μυκόνου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 474.081
11. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» Ιόνια Νησιά 330.329
12.
13.

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

14. Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» Πελοπόννησος 153.364
15. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» Βόρειο Αιγαίο ✔

✔
137.153

16. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 122.892
17. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 99.085
18. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Δυτική Ελλάδα 84.454
19. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» Βόρειο Αιγαίο ✔ 58.818
20. Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Θεσσαλία 23.898
21. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» Ήπειρος 14.776
22. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» Κρήτη 12.153
23. Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» Βόρειο Αιγαίο 10.323
24. Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου Στερεά Ελλάδα 3.100
25. Κρατικός Αερολιμένας Πάρου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.564
26. Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» Αττική 2.116

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Προορισμός «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Ιωάννινα & κοντινή 
ορεινή περιοχή».

• Αεροδρόμιο Ακτίου: απόσταση και χρόνος πρόσβασης 
προς τα Ιωάννινα 106 χλμ.| 1h 30’

• Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»: 
απόσταση και χρόνος πρόσβασης προς επιλεγμένες 
περιοχές του προορισμού
− Ιωάννινα : 5 χλμ. | 10’ 
− Μέτσοβο: 57 χλμ.| 57’
− Ζαγόρι: 60 χλμ.| 1h 24’
− Βίκος: 49 χλμ. | 49’

• Μεθοριακοί σταθμοί: Κακαβιά, Κρυσταλλοπηγή, 
Προμαχώνας, Εύζωνες

Πύλες εισόδου

Επίκεντρο:
Ιωάννινα

Μέτσοβο Ζαγοροχώρια Φαράγγι Βίκου Τζουμέρκα
(βόρεια πλευρά) Καλαρύτες Άραχθος 

ποταμός

Απόσταση 50 χλμ. ~60 χλμ. (ακτίνα) 46 χλμ. 33 χλμ. 71 χλμ. ~22 χλμ.

Χρόνος 45' ~1h (ακτίνα) 55' 55' 1h 56' ~40'

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)
• Αυτοκινητόδρομος 5 (Ιόνια Οδός | Ιωάννινα- Άρτα-Μεσολόγγι-Πάτρα,
• Αυτοκινητόδρομος 8 (Ολυμπία Οδός | Αθήνα –Πάτρα,
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2 | Κρυσταλλοπηγή-Φλώρινα-Έδεσσα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Κήποι)
• Εθνικής Οδός 12 (ΕΟ12 | Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα)
• Εθνικής Οδού 57 (ΕΟ 57 | Εξοχή-Δράμα),
• Αυτοκινητόδρομος 29 (Α29 | Κρυσταλλοπηγή, Καστοριά, Σιάτιστα)
• Αυτοκινητόδρομος 27 (Α27 | κάθετος άξονας Νίκη, Φλώρινα, Κοζάνη)
• Αυτοκινητόδρομος Α25 (Α25 | Λαγκαδάς, Σιδηρόκαστρο, Προμαχώνας)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Λιμένας Ηγουμενίτσας: 78 χλμ. | 60‘ από τα Ιωάννινα

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών

Ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Ήπειρος
Η Πάργα και τα Σύβοτα αποτελούν δημοφιλέστερους προορισμούς σε σχέση με τα Ιωάννινα την τελευταία πενταετία, ωστόσο οι 
προορισμοί της Ηπείρου υπολείπονται σημαντικά σε δημοφιλία σε σχέση με πιο εδραιωμένους προορισμούς όπως η Θεσσαλονίκη. 
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ΣύβοταΠάργαΙωάννινα Θεσσαλονίκη

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την κατηγορία αναζήτησης “Travel” για επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. 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. Οι όροι αναζήτησης στην παρούσα απεικόνιση αφορούν γεωγραφική τοποθεσία / 
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα.
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