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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
Ο προορισμός «Ηπειρωτική ακτή» ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου και συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 

Προορισμός «Ηπειρωτική ακτή»

• Στον προορισμό «Ηπειρωτική ακτή» 
ανήκουν, μεταξύ άλλων και οι περιοχές 
Ηγουμενίτσα, Πάργα, Σύβοτα, Αχέροντας.

• Η ΠΕ Πρέβεζας βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
άκρη της Περιφέρειας Ηπείρου, με έκταση 
1.037 τ.χλμ., συνορεύει βόρεια με τις ΠΕ 
Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, ανατολικά με 
την ΠΕ Άρτας, βρέχεται από τον Αμβρακικό 
Κόλπο και το Ιόνιο - και αποτελείται από 
τους Δήμους Ζηρού, Πάργας & Πρέβεζας.

• Η ΠΕ Θεσπρωτίας, με συνολική έκταση 
1.515 τ.χλμ., συνορεύει βόρεια με την 
Αλβανία (Νομός Αυλώνας), ανατολικά με 
την ΠΕ Ιωαννίνων, νότια με την ΠΕ 
Πρέβεζας, ενώ δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο 
Πέλαγος και αποτελείται από τους Δήμους 
Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών, με τη 
ΔΕ Συβότων να ανήκει στο Δήμο 
Ηγουμενίτσας και τη ΔΕ Αχέροντα να ανήκει 
στο Δήμο Σουλίου.

• Αποτελεί αναδυόμενο τουριστικό 
προορισμό με περαιτέρω δυναμική 
ανάπτυξης στο Sun & Beach, τον τουρισμό 
σκαφών αναψυχής και τον Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Ηπειρωτική ακτή». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν 
• Ευνοϊκή γεωγραφική τοποθεσία με πρόσβαση στο Ιόνιο και την Αδριατική, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη ακτογραμμή, κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί και μία 

ανεπτυγμένη μαρίνα με υψηλού επιπέδου υποδομές (Πρέβεζα) - ωστόσο, με βάση το Π6, προτείνεται η δημιουργία νέων υποδομών όπως π.χ. χωροθέτηση νέων θέσεων 
ελλιμενισμού, ανάπτυξη δικτύου μαρίνων σε Ηγουμενίτσα, Πλαταριά, Σαγιάδα κ.α. (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς διαθέτει εκτενή ακτογραμμή από την Πρέβεζα ως τα Σύβοτα, πλήθος 
προσβάσιμων παραλιών (9 με Γαλάζια Σημαία) που προσφέρουν πολλές επιλογές στους επισκέπτες, εγγύτητα με τις υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας 
στο Άκτιο, τα χερσαία σύνορα με την Αλβανία και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - ωστόσο αποτελεί αναπτυσσόμενο προορισμό με σημειακά φαινόμενα υπερτουρισμού 
(π.χ. Σύβοτα, Πάργα) με μικρή δυναμικότητα και ποιότητα καταλυμάτων (συγκέντρωση σε χαμηλές κατηγορίες και ανάγκες ανακαίνισης) και αδυναμία διάχυσης των 
τουριστικών ροών σε δευτερεύοντες προορισμούς (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Ο προορισμός δεν διαθέτει υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν το MICE Τουρισμό. 

• Δυνατότητα ανάπτυξης/ ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς διαθέτει πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών πόρων, που συνδέονται με διάφορες 
ιστορικές περιόδους, πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. Preveza Jazz Festival, Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού Θεσπρωτίας κ.α.), με πλούσια θρησκευτική 
κληρονομιά, σε συνδυασμό με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (π.χ. τοπική γαστρονομία κ.α.), την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και την 
εγγύτητα σε σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος σε γειτονικούς προορισμούς (π.χ. Μετέωρα, Δωδώνη) – σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση, 
προβολή & προώθηση των διαθέσιμων πόρων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Γεωγραφική θέση με εγγύτητα στην Ιταλία και τα Βαλκάνια, σε κοντινή απόσταση από την Κέρκυρα - που αποτελεί ανεπτυγμένο προορισμό κρουαζιέρας- και σε κοντινή 

απόσταση από το αεροδρόμιο του Ακτίου, με σημαντική, ωστόσο, αστάθεια στον αριθμό των αφίξεων επιβατών / κρουαζιερόπλοιων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Ο προορισμός δεν διαθέτει υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν το City Break Τουρισμό. 

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

Sun & 
Beach

MICE

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

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

• Μεσογειακό κλίμα και εκτενής ακτογραμμή 100 χλμ. από την Πρέβεζα ως τα Σύβοτα, με πλήθος προσβάσιμων 
και γραφικών παραλίων, οργανωμένες ή απομονωμένες, οι οποίες προσφέρουν πλήθος επιλογών για όσους 
προτιμούν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο ή υπαίθριες δραστηριότητες για τους πιο δραστήριους παραθεριστές

• Συνολικά υπάρχουν 9 παραλίες που βραβεύονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια με «Γαλάζια Σημαία» - 5 στην ΠΕ 
Πρέβεζας και 4 στην ΠΕ Θεσπρωτίας

• Πρόσβαση στο Ιόνιο και την Αδριατική, σχετικά εύκολη οδική προσβασιμότητα από τα χερσαία σύνορα της 
Ελλάδας με την Αλβανία, εγγύτητα του παράκτιου μετώπου της Ηπείρου με τον ανεπτυγμένο τουριστικό 
προορισμό της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και τις πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές αεροπορικής 
προσβασιμότητας του Αεροδρομίου του Ακτίου υπό τη διαχείριση της Fraport Greece

• Ζωντανή ατμόσφαιρα, ποικιλομορφία και νυχτερινή διασκέδαση με πληθώρα επιλογών για όλα τα γούστα με 
bars, εστιατόρια και παραδοσιακά καφενεία / ταβέρνες στις πολυσύχναστες περιοχές του προορισμού (π.χ. 
Σύβοτα, Πάργα, Ηγουμενίτσα κτλ.) καθώς και beach bars σε διάφορες δημοφιλείς παραλίες του προορισμού

• Ιδανικός προορισμός για αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα (π.χ. θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, αλεξίπτωτο 
θαλάσσης κ.α.), river trekking στην κοιλάδα του Αχέροντα, καταδυτικά κέντρα με εκπαιδευτικά προγράμματα για 
εξερεύνηση του βυθού και επιχειρήσεις μίσθωσης σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες εκδρομές σε μη 
προσβάσιμες παραλίες του προορισμού ή στα γειτονικά νησιά

• Στις παραθαλάσσιες περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας (π.χ. Σύβοτα, Πάργα) που αποτελούν τουριστικά 
αναπτυσσόμενες περιοχές (βασικός πόλος η Πάργα) εμφανίζεται μεγάλη εξάρτηση από τον μαζικό τουρισμό 
Ήλιος & Θάλασσα, με φαινόμενα υπερτουρισμού σε ορισμένες περιόδους, ενώ παρατηρείται επίσης μια 
αδυναμία διάχυσης των τουριστικών ροών σε δευτερεύοντες τουριστικούς προορισμούς:

− Τα Σύβοτα και η Πάργα παρουσιάζουν μια συνεχώς αυξητική πορεία και αρχίζουν να εντάσσονται στα 
πακέτα των tour operators, ενώ συγκεντρώνουν και ροές από τα νησιά του Βορείου Ιονίου (ακτοπλοϊκά) – με 
τη δυναμική τους να αποκαλύπτει ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης η οποία 
φαίνεται να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί από το υφιστάμενο ξενοδοχειακό δυναμικό, καθώς υφίσταται 
ανάγκη τόσο δημιουργίας νέων ποιοτικών ξενοδοχειακών μονάδων όσο και αναβάθμισης των υφισταμένων 
– μόλις 21,5% των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων είναι 5*,4* ή 4Κ

− Απουσία τουριστικών καταλυμάτων στον οδικό άξονα Πρέβεζας-Πάργας

− Πολύ χαμηλός αριθμός αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) στις ΠΕ Πρέβεζας και 
Θεσπρωτίας (191,4 χιλ. το 2019 | 4ος χαμηλότερος σε σχέση με τους εξεταζόμενους προορισμούς) που 
αντιστοιχεί κατά 48% σε εγχώριο τουρισμό

Yachting

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, εκτεταμένη ακτογραμμή με γεωγραφική θέση που προσφέρει πρόσβαση στο Ιόνιο 
πέλαγος και την Αδριατική, εγγύτητα στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που συνθέτει 
έναν ενιαίο προορισμό για διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό και από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για 
ναυσιπλοΐα αναψυχής στον ελλαδικό χώρο

• Η υφιστάμενη αναπτυξιακή δυναμική του Ναυτικού Τουρισμού στον άξονα Αδριατικής-Ιονίου, σε συνδυασμό με 
την εγγύτητα με το αεροδρόμιο Ακτίου και τη Λευκάδα, ένα διεθνή τουριστικό προορισμό, αποτελούν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Πρέβεζα σε σχέση με την αυξανόμενη προσέλκυση Ναυτικού Τουρισμού 
(yachting) στον προορισμό. 

• Ύπαρξη οργανωμένων πρακτορείων στον προορισμό που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στάθμευσης και 
συντήρησης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες πρακτόρευσης και χρήσης ιδιόκτητων και εκμισθωμένων σκαφών 
αναψυχής διαφορετικών μεγεθών µε ή άνευ πληρώματος κτλ. 

• O προορισμός διαθέτει μία 1 χωροθετημένη μαρίνα στην ΠΕ Πρέβεζας σε απόσταση 5 χλμ. από το αεροδρόμιο 
Ακτίου, και 2 καταφύγια τουριστικών σκαφών στην ΠΕ Θεσπρωτίας με 216 θέσεις ελλιμενισμού, καθώς και 
λοιπές υποδομές και σημεία ελλιμενισμού σκαφών σε απάνεμα λιμάνια και όρμους. Επιπλέον, εξυπηρετείται και 
από την Μαρίνα Κλεοπάτρα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ωστόσο υφίσταται ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε 
υποδομές για την πλήρη ανάπτυξη του yachting στον προορισμό:

− Μαρίνα Πρέβεζας με 297 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 35μ. και βύθισμα έως 4μ., παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 24 / 7 φύλαξη, πλυντήρια, εγκαταστάσεις υγιεινής με έλεγχο πρόσβασης, WiFi,
υπηρεσίες συντήρησης / επισκευής, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων, μίνι 
μάρκετ, κατάστημα ναυτιλιακών ειδών, εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ, χώρο πλυντηρίων, παιδική χαρά, 
υπηρεσίες ναύλωσης / ναυτιλιακού γραφείου, υπηρεσίες καθαρισμού, ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

• Σύμφωνα με τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί για την Περιφέρεια Ηπείρου 
(2019), με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προτείνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία 2 
αγκυροβολίων (σε Πέρδικα-Σύβοτα και Λούτσα-Λυγιά) και υποδομές μαρίνων σε Ηγουμενίτσα, Πάργα και 
Πρέβεζα – ενώ στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΗΓ (Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας) 
προωθείται η ανάπτυξη δικτύου μαρίνων σε Ηγουμενίτσα, Πλαταριά, Σαγιάδα και Σύβοτα

Sun & Beach Ναυτικός Τουρισμός



8

Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα της Κρουαζιέρας και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού.

Κρουαζιέρα
• Γεωγραφική θέση με εγγύτητα με την υπόλοιπη Ευρώπη 

μέσω Ιταλίας και με τις Βαλκανικές χώρες και σε κοντινή 
απόσταση από την Κέρκυρα, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προορισμό κρουαζιέρας

• Αεροδρόμιο του Ακτίου σε κοντινή απόσταση, όπου 
διενεργούνται ναυλωμένες πτήσεις (charters) από 
σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές εισερχόμενου 
τουρισμού

• Υποδομές για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας στα 
λιμάνια Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας- ωστόσο η 
Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται τελευταία μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας με υψηλή αστάθεια στον 
αριθμό των αφίξεων επιβατών / κρουαζιερόπλοιων, 
παρά τις δυνατότητες ανάπτυξης που εμφανίζει για το 
συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν, με τα στατιστικά 
στοιχεία να δείχνουν ότι η κίνηση των 
κρουαζιερόπλοιων και οι αφίξεις επιβατών μειώθηκαν 
κατά 71% και 75% την περίοδο 2014-2019, με το 
μεγαλύτερο όγκο κρουαζιερόπλοιων να εμφανίζεται στο 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας (5 κρουαζιερόπλοια και 1.053 
επιβάτες το 2019), και το λιμάνι της Πρέβεζας να 
παρουσιάζει μηδενικές αφίξεις από το 2017 έως 
σήμερα:
o Λιμένας Ηγουμενίτσας με ανάγκη βελτιώσεων / 

αναβαθμίσεων ως προς τη δυνατότητα 
ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων και τη συνέργεια 
με την αναπτυγμένη αγορά κρουαζιέρας των Ιονίων 
Νήσων

• Βελτιωμένος οδικός άξονας σε ακτίνα 2-3 ωρών με 
σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες 
της κρουαζιέρας (π.χ. Μετέωρα, Ζαγοροχώρια, 
Ιωάννινα, αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης κ.α.)

• Πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών πόρων, που συνδέονται με διάφορες ιστορικές περιόδους (π.χ. Αρχαία Ελλάδα, Οθωμανική Περίοδος, Βυζαντινή Περίοδος κ.α.) και 
αποτελούν βάση για την ανάπτυξη Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού - με πλήθος αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Νεκροταφείο Μαζαρακιάς, Κάστρο Ηγουμενίτσας, 
Ζάλογγο, Παλαιοχριστιανική Νικόπολη, Νεκροπόλεις κ.α.), σε συνδυασμό με σημαντικά μουσεία (π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, Μουσείο Ναυμαχίας Ακτίου, 
Λαογραφικό Μουσείο Ζαλόγγου κ.α.) – με την ΠΕ Πρέβεζας να καταγράφει σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους την περίοδο 2010-2018 
(+93,5%) καθώς οι πολιτιστικοί πόροι της μπορούν να σχηματίσουν από μόνοι τους μία πολιτιστική διαδρομή με αφετηρία την πόλη της Πρέβεζας (Πρέβεζα – Αρχαία 
Νικόπολη – Αρχαία Κασσώπη – Αχέροντας – Νεκρομαντείο), ενώ η ΠΕ Θεσπρωτίας φαίνεται να συγκεντρώνει μόνο το ~1% της συνολικής επισκεψιμότητας της 
Περιφέρειας
− Πρέβεζα: Σεΐταν Παζάρ, Ενετικός Πύργος Ρολογιού, Κάστρο Παντοκράτορα με το ομώνυμο εκκλησάκι, Νικόπολη, Νεκρομαντείο Αχέροντα, Αρχαία Κασσώπη κ.α.
− Πάργα: Παραδοσιακός οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά σε παρυφές Ενετικού κάστρου, με επιρροές από την επτανησιακή αρχιτεκτονική, με καλντερίμια και 

εκκλησίες, πολύχρωμα αρχοντικά σπίτια και πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα π.χ. Κάστρο Πάργας, Νεκρομαντείο Εφύρας, Μυκηναϊκός Τάφος 14ου αιώνα
− Σύβοτα: Αρχαίος Οικισμός Βραχωνά με ~50 ερειπωμένα σπίτια του 18ου-19ου αιώνα και ερείπια ακρόπολης από τα προϊστορικά χρόνια, Κάστρο Πολυνερίου που 

περιβάλλεται από πολυγωνικό τοίχος κ.α.
− Ηγουμενίτσα: Αρχαιολογικός χώρος Πύργου Ραγίου, Δυμόκαστρο, Υδρόμυλοι Μαργαρίτιου, Κάστρο Ηγουμενίτσας, Ρωμαϊκή Έπαυλη στο Λαδοχώρι, Νεκροταφείο 

Μαζαρακιάς, Αρχαιολογικός Χώρος Ντόλιανης κ.α.
• Δυνατότητα ανάπτυξης διασυνοριακών συνεργειών στον Πολιτιστικό Τουρισμό, καθώς πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα από την πλευρά της Αλβανίας είναι 

χωροθετημένοι πολιτιστικοί πόροι UNESCO. Παράλληλα, η Αλβανία έχει εξελιχθεί από μία φτωχή σε μία μεσαίου οικονομικού επιπέδου χώρα, με δυνατότητες ανάδειξής 
της ως αγοράς-στόχου, έστω και περιορισμένου εύρους.

• Ιστορικό διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στον προορισμό π.χ. Preveza Jazz Festival, «Γιορτή Σαρδέλας», Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ στα Ενετικά Κάστρα της 
Πρέβεζας, Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού Θεσπρωτίας κ.α.

• Πλούσια θρησκευτική κληρονομιά με θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανοσύνης και του Ισλάμ που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικά θέλγητρα - με την ΠΕ Θεσπρωτίας 
να συγκεντρώνει δεκάδες ναούς, μονές και ξωκλήσια και τόπους λατρείας από τον 15ο-16ο αιώνα (π.χ. Μονή Παναγίας Παραμυθιάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου 
Δονάτου, Ιερά Μονή Παγανιών, Ασκηταριό Αγίου Αρσενίου κ.α.) και την ΠΕ Πρέβεζας με σημαντικά μοναστήρια, ιστορικές εκκλησίες, με εξαιρετικές αγιογραφίες (π.χ. 
Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Αγ. Αθανάσιος, Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου κ.α.)

• Μοναδική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων, εκδηλώσεις και πανηγύρια με δημοτική μουσική και παραδοσιακά εδέσματα (π.χ. 
παραδοσιακές πίτες και γλυκά κουταλιού, κεφαλογραβιέρα, γαλοτύρι Πρέβεζας, τοπικό κρασί και τσίπουρο, κουδούνια Παραμυθιάς, αυγοτάραχο Αμβρακικού κ.α.), 
παραδοσιακές τέχνες (π.χ. αργυροχρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική, υφαντουργία κ.α.) που συνολικά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για τη δημιουργία «μύθων» και προώθηση 
θεματικών διαδρομών 

• Η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έργο της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», συνολικού 
κόστους €37 εκατ., συνδέει στοιχεία από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή, το φυσικό περιβάλλον και τις συνήθειες του τόπου, εκτείνεται στις 4 Περιφερειακές Ενότητες 
και περιλαμβάνει 5 αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα) και 8 χώρους θέασης και ακρόασης (π.χ. θέατρα Νικόπολης, Δωδώνης, 
Κασσώπης κ.α.) που εκτείνονται σε 344 χλμ. διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας.

• Κοντινοί προορισμοί ημερήσιων εκδρομών με πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον (π.χ. Μετέωρα, αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης κ.α.)
• Σχετικά περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση, προβολή και προώθηση του διαθέσιμου πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος και του ιστορικού αφηγήματος γύρω από 

τη ναυμαχία του Ακτίου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός ΤουρισμόςΝαυτικός Τουρισμός
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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 «Ηπειρωτική ακτή». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Αγροτικές κοινότητες, αγροδιατροφική παραγωγή, τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί, εργαστήρια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οινική παραγωγή, ορισμένοι 

αγροτουριστικοί / παραδοσιακοί ξενώνες και δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών κοινοτήτων και της αγροδιατροφής με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών 
εμπειριών αγροτουριστικού τύπου και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Ναυτικού και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υγρότοποι, περιοχές Natura κ.α.), προορισμοί με έντονο περιηγητικό ενδιαφέρον στην ΠΕ Θεσπρωτίας 

και ΠΕ Πρέβεζας και λοιπές δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση (π.χ. ιππασία, kayak, καταδύσεις, κ.α.) και μπορούν να αποτελέσουν 
ευκαιρία διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος του προορισμού και ανάδειξης ξεχωριστής ταυτότητας με κατεύθυνση προς τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. υπαίθριες δραστηριότητες, πεζοπορικές διαδρομές κτλ.) τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά στο 

τουριστικό προϊόν Sun & Beach (βλέπετε επόμενη σελίδα) 

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών όπως η παραδοσιακή γαστρονομία, τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, τα (παραδοσιακά) εστιατόρια ελληνικής κουζίνας – με σχετικά 

περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση, προβολή και προώθηση του γαστρονομικού πλούτου και ενσωμάτωση του στην ταυτότητα του προορισμού ως στοιχείου 
εμπλουτισμού / διαφοροποίησης των κύριων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη 1 αναγνωρισμένου Ιαματικού Φυσικού Πόρου στην Πρέβεζα (Νερό Πρέβεζας) με υποδομές που χρήζουν επέκτασης και κατάλληλης αξιοποίησης/ προώθησης- σε 

συνδυασμό με 3 ακόμη αναγνωρισμένους φυσικούς πόρους, που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις (π.χ. Ιωάννινα, Άρτα), οι οποίοι με κατάλληλη αξιοποίηση και 
επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα ενός ολοκληρωμένου δικτύου ιαματικών πηγών στην Περιφέρεια Ηπείρου- σε συνδυασμό με υπηρεσίες spa σε 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα του προορισμού (κυρίως σε Σύβοτα, Πάργα).

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης



10

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, του Οικοτουρισμού, του 
Sports & Activities, του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας.

Τουρισμός Ευεξίας

• Ύπαρξη 1 αναγνωρισμένου Ιαματικού Φυσικού Πόρου από το Ελληνικό 
Υπουργείο Τουρισμού στον υπό εξέταση προορισμό, ενώ υπάρχουν ακόμη 
3 αναγνωρισμένοι φυσικοί πόροι, σε σχετικά κοντινές αποστάσεις (Πηγή 
Χανοπούλου στο Δήμο Άρτας και Πηγή Αμάραντου & Πηγή Καβάσιλα στο 
Δήμο Κόνιτσας), οι οποίες με την κατάλληλη αξιοποίηση θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τμήμα ενός δικτύου ιαματικών πηγών στην Περιφέρεια 
Ηπείρου.
– Νερό Πηγής Πρέβεζας: 

o Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, σε κοντινή απόσταση 
από τη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία της Κυανής Ακτής 
και την είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου και λειτουργεί Ιούνιο με 
Οκτώβριο.

o Είναι γνωστή από τον 17ο αιώνα, με τη συστηματική οργάνωση της 
να ξεκινάει το 1920, ενώ οι εγκαταστάσεις των λουτρών 
περιλαμβάνουν 22 λουτήρες που ανακαινίστηκαν το 2013.

o Ωστόσο, δεν έχει αξιοποιηθεί / προβληθεί κατάλληλα, ενώ έχει 
υποβληθεί μελέτη για την επέκταση / αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων με σχέδια για ενσωμάτωση της 
θαλασσοθεραπείας ως παρεχόμενης υπηρεσίας με σκοπό την 
μετεξέλιξη των λουτρών σε κέντρο ιαματικού τουρισμού.

• Ορισμένες υπηρεσίες ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων σε Σύβοτα / 
Πάργα, κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό

• Ηπειρώτικη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα που βασίζεται στις υψηλής ποιότητας 
πρώτες ύλες (γαλακτοκομικά, φρούτα, δημητριακά, λαχανικά, ντόπιο κρέας, κυνήγι, λιμνίσια 
/ ποταμίσια ψάρια) από το ηπειρώτικο έδαφος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε μικρή 
απόσταση με το ιδιαίτερο κλίμα, τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (ελαιόλαδο Πρέβεζας ΠΓΕ, φέτα 
Θεσπρωτίας & Πρέβεζας, κεφαλογραβιέρα Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, γαλοτύρι Θεσπρωτίας 
και Πρέβεζας) και συνταγές από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα όπως το Χοιρινό 
πρασοσέλινο, το Χέλι στην κεραμμύδα, η Πέστροφα με αμύγδαλα, η Τρίμα, ο Τραχανάς με 
λουκάνικα ή προβατίνα, η Μπλατσαριά κ.α.

• Παραδοσιακά εστιατόρια / ταβέρνες, καταστήματα τροφίμων / ποτών και τοπικές αγορές 
που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές

• Η αναπτυγμένη οινοτουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από τη 
«Διαδρομή του κρασιού της Ηπείρου» περιορίζεται στην ΠΕ Ιωαννίνων, όπου παράγονται οι 
διάσημοι οίνοι ΠΟΠ Ζίτσα, ΠΓΕ Ήπειρος, ΠΓΕ Ιωάννινα και ΠΓΕ Μέτσοβο, ενώ στις υπόλοιπες 
περιοχές δεν έχει αναπτυχθεί / αξιοποιηθεί σωστά- υπάρχει μόνο ένα μικρό οινοποιείο στο 
Δ. Φιλιατών στην ΠΕ Θεσπρωτίας.

• Περιορισμένη τουριστική αξιοποίηση του υφιστάμενου γαστρονομικού πλούτου του 
προορισμού και περιορισμένη ενσωμάτωση γαστρονομικού storytelling στην τουριστική 
προβολή και προώθηση

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Συνύπαρξη ορεινού και θαλάσσιου αποθέματος σε κοντινή απόσταση σε συνδυασμό με τους 
πλούσιους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, οι οποίοι έχουν διαφυλαχθεί καθώς η 
Περιφέρεια δεν είχε σημαντικές τουριστικές ροές στο παρελθόν και αποτελούν συγκριτικό 
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και ευκαιρία διαφοροποίησης 
του τουριστικού προϊόντος με κατεύθυνση προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με 
εστίαση στο περιβάλλον και τις δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής

• Ευνοϊκές συνθήκες για δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, 
π.χ. πεζοπορικές διαδρομές στις ΠΕ Θεσπρωτίας και ΠΕ Πρέβεζας, σε παραθαλάσσια ή 
ορεινά τμήματα ή ακόμα και σε οικιστικούς ιστούς, ιππασία, καθώς και δραστηριότητες στο 
νερό (π.χ. kayak, rafting, αεροπτερισμός, river trekking, windsurfing κ.α.) σε Σύβοτα, Πέρδικα, 
Ηγουμενίτσα και στις εκβολές του Αχέροντα, καθώς και 1 ναυάγιο στα Σύβοτα που βρίσκεται 
στη λίστα με τα 91 ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού και Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) για οργανωμένες καταδύσεις 
αναψυχής.

Sports & Activities

• Αγροτικές κοινότητες, αγροδιατροφική παραγωγή, πλήθος 
τοπικών πρώτων υλών και παραγόμενων τοπικών 
προϊόντων, τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις / 
συνεταιρισμοί, εργαστήρια μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, ορισμένοι παραδοσιακοί ξενώνες και 
καταλύματα 

• Δυνατότητα διασύνδεσης των αγροτικών κοινοτήτων, της 
αγροδιατροφικής παραγωγής και των παραγωγικών 
μονάδων και των σχετικών επιχειρήσεων με τον κλάδο του 
τουρισμού και της φιλοξενίας για την σύνθεση 
βιωματικών εμπειριών αγροτουριστικού τύπου και τον 
εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Ναυτικού και του 
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

Αγροτουρισμός

• Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον προορισμό, 
με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία που ωστόσο δεν 
έχουν προβληθεί / αξιοποιηθεί κατάλληλα από εθνικούς 
φορείς, ενώ δεν εντοπίζεται οικοτουριστική 
δραστηριότητα με επιστημονικό ενδιαφέρον.
– Ενδεικτικά υπάρχουν 11 περιοχές ενταγμένες στο 

δίκτυο Natura 2000, 2 Ειδικά προστατευόμενες 
περιοχές από τη Σύμβαση Βαρκελώνης (π.χ. αισθητικό 
δάσος Νικοπόλεως /Μύτικα Πρέβεζας, Αμβρακικός 
Κόλπος), Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους κυρίως 
στην παράκτια περιοχή από τις εκβολές του Αχέροντα 
ως τη Σαγιάδα, Εθνικά Πάρκα (π.χ. Υγροτόπων 
Αμβρακικού Κόλπου), Διατηρητέα Μνημεία της 
Φύσης, Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας- Ramsar (π.χ. 
Κόλπος Αμβρακικού) και λοιπές προστατευόμενες 
περιοχές (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί, καταφύγια 
άγριας ζωής κ.α.)

Οικοτουρισμός



11

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 3,8

• Αεροπορική: 4,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 4,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
• Η Εγνατία Οδός και η Ιόνια Οδός εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της Περιφέρειας Ηπείρου με την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, καθώς και την Νότια Ελλάδα, 

αντίστοιχα, αίροντας την απομόνωση που βίωνε το ορεινό κομμάτι της Περιφέρειας. Παράλληλα, οι σημαντικές και υψηλού επιπέδου υποδομές οδικών 
μεταφορών και οι επενδύσεις αναβάθμισης υποδομών οδικών (υποθαλάσσια ζεύξη Άκτιου-Πρέβεζας), θαλάσσιων (Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας) και 
αεροπορικών μεταφορών (Αεροδρόμιο Ιωαννίνων και Αεροδρόμιο Ακτίου) έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας

• Αεροπορική συνδεσιμότητα: 
− Αεροδρόμιο Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» με πρόσφατα ανακατασκευή του αεροσταθμού με εγχώρια αεροπορική συνδεσιμότητα και περιορισμένη διεθνή 

αεροπορική συνδεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 14,5 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019 (Πάργα: 104 χλμ. | 1h 22’)
− Αεροδρόμιου Ακτίου που 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 (Πάργα: 57 χλμ. | 55’)
• Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με αρκετά δρομολόγια που συνδέουν τον προορισμό με νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Παξούς), την Πάτρα και 

λιμάνια της Ιταλίας (Venice, Ancona, Bari και Brindisi), με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο 
πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο)

− Λιμάνι Ηγουμενίτσας: σύνδεση με Πάτρα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξούς και Ιταλία (Venice, Ancona, Bari & Brindisi)
− Λιμάνι Πρέβεζας: ημερήσιες κρουαζιέρες / εκδρομές σε Λευκάδα και Παξούς
− Λιμάνια Πάργας και Σαγιάδας: μικρά επιβατικά λιμάνια τουριστικού χαρακτήρα (εξυπηρέτηση σύνδεσης με Κέρκυρα, Παξούς ή άλλους τουριστικούς 

προορισμούς)
• Ελλείψεις σε δευτερογενείς οδικούς άξονες και κόμβους συνδεσιμότητας (π.χ. σύνδεση Ιόνιας Οδού με Άκτιο) εντός του προορισμού, έλλειψη νέου οδικού 

δικτύου για την διασύνδεση των Ιωαννίνων με την Αλβανία και έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου (σιδηροδρομικές συνδέσεις προς Καλαμπάκα και Αντίρριο 
τοποθετούνται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό)

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,6

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): ακτογραμμή 100 χλμ. από την Πρέβεζα ως τα Σύβοτα, με πλήθος προσβάσιμων παραλιών (συνολικά 9 βραβευμένες με Γαλάζια 
Σημαία) με επιλογές για τους επισκέπτες, οδική προσβασιμότητα από τις Βαλκανικές χώρες, υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας και εγγύτητα 
με τα Ιόνια Νησιά– ωστόσο, πρόκειται για αναπτυσσόμενο προορισμό με μικρή δυναμικότητα και συγκέντρωση καταλυμάτων στις χαμηλές κατηγορίες και 
σημειακά ζητήματα υπερτουρισμού

• Ναυτικός Τουρισμός / yachting (0,3 / 1,0): πρόσβαση στο Ιόνιο και την Αδριατική, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τη μεγάλη ακτογραμμή και 
τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς με ανάγκες, ωστόσο, για τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής

• Ναυτικός Τουρισμός / κρουαζιέρα (0,125 / 1,0): γεωγραφική θέση με εγγύτητα στην Ιταλία και τα Βαλκάνια, σε κοντινή απόσταση από την Κέρκυρα 
(ανεπτυγμένο προορισμό κρουαζιέρας) και σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο του Ακτίου, με σημαντική, ωστόσο αστάθεια στις ροές κρουαζιέρας

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών / θρησκευτικών πόρων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, «Πολιτιστική Διαδρομή 
στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» και εγγύτητα με κοντινούς προορισμούς ιστορικού / θρησκευτικού ενδιαφέροντος (Μετέωρα, Δωδώνη) – αλλά 
περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Ηπειρωτική ακτή» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 1,3

• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): δυνατότητα διασύνδεσης των αγροτικών κοινοτήτων και της αγροδιατροφής με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών 
εμπειριών αγροτουριστικού τύπου και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υγρότοποι, περιοχές Natura κ.α.), προορισμοί με έντονο 
περιηγητικό ενδιαφέρον στις ΠΕ Θεσπρωτίας και ΠΕ Πρέβεζας & λοιπές δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση (π.χ. ιππασία, 
kayak, καταδύσεις κ.α.)

• Sports & Activities (0,25 / 1,0): συνύπαρξη ορεινού και θαλάσσιου αποθέματος σε κοντινή απόσταση με πλούσιους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους 
που αποτελούν ευκαιρία διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με εστίαση στις δραστηριότητες ήπιας άθλησης π.χ. πεζοπορικές διαδρομές, ιππασία, 
δραστηριότητες στο νερό (kayak, rafting, windsurfing κ.α.) και καταδυτικές εξορμήσεις τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά στο Sun & Beach

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,25/ 1,0): ηπειρωτική γαστρονομική παράδοση που βασίζεται στην τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και 
πληθώρα παραδοσιακών εστιατορίων / ταβερνών, καταστημάτων τροφίμων / ποτών και τοπικών αγορών που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει 
τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές συνταγές. 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25/1,0): ύπαρξη 1 αναγνωρισμένου Ιαματικού Φυσικού Πόρου στην Πρέβεζα (Νερό Πρέβεζας), σε συνδυασμό με τους 3 
αναγνωρισμένους φυσικούς πόρους, που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις (π.χ. Ιωάννινα, Άρτα) και με υπηρεσίες spa με κατάλληλες υποδομές και 
εξειδικευμένο προσωπικό σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα του προορισμού (κυρίως σε Σύβοτα, Πάργα)

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 στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Σύμφωνα με το European Best Destination στη λίστα με τους πιο ασφαλείς προορισμούς της Ευρώπης (και με τις πιο ασφαλείς παραλίες) για το 2020, 
βρίσκεται η Πρέβεζα, με την Παραλία «Μονολίθι», με μήκος 22 χλμ., να αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία στην Ευρώπη.

− Στη λίστα του Trip Advisor με τους κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα (2016), βρίσκεται μεταξύ άλλων η Πάργα, η οποία έχει κερδίσει μια σημαντική 
θέση στις προτιμήσεις των ξένων τουριστών, και βρίσκεται μεταξύ των πιο εμβληματικών προορισμών (π.χ. Σαντορίνη, Μύκονος, Ρόδος).

− Σε δημοσίευμα της Telegraph ανάμεσα στους κορυφαίους κρυμμένους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπη (2016), βρίσκεται το Καραβοστάσι στη 
ΠΕ Θεσπρωτίας, με μια μικρή παραλία με καταγάλανα νερά.

• ~171 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό 
«Ηπειρωτική ακτή»

• Απουσία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO στον προορισμό «Ηπειρωτική ακτή»

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~191,4 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 2,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~11,4 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
− ~21,5% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,4 / 5,0
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Ηπειρωτική ακτή» 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 

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

Βαλκανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, Ρουμανία, 
Ουκρανία, Σερβία) και χώρες της Ευρώπης (εστίαση 
σε Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, 
Ολλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία)

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
προορισμού

• Προώθηση / προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του Αερολιμένα του Ακτίου και ενίσχυση συνδεσιμότητας του με το εξωτερικό μέσω αεροπορικών
εταιρειών χαμηλού κόστους

• Προώθηση / προβολή και δικτύωση του προορισμού μέσω του αναβαθμισμένου αερολιμένα της Κέρκυρας καθώς και του προσφάτως 
εκσυγχρονισμένου κρατικού αερολιμένα των Ιωαννίνων, αξιοποιώντας το μη ιδιωτικοποιημένο καθεστώς του τελευταίου και το χαμηλό επίπεδο τελών 
προσγείωσης και στάθμευσης

• Εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας των αερολιμένων που εξυπηρετούν τον προορισμό με το εξωτερικό εκτός της 
θερινής περιόδου

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

• Προώθηση της αξιοποίησης του Λιμένα Ηγουμενίτσας μέσω της ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή, αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και της 
διαχείρισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων (κατασκευή νέας προβλήτας, ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση ενεργειακής διαχείρισης 
του λιμένα, κατασκευή μαρίνας 342 θέσεων, δυνατότητα ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου, έργα οδοποιίας και οδικής συνδεσιμότητας του λιμένα, υδραυλικά έργα και κτιριακές εγκαταστάσεις, αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων 
σε Σύβοτα, Πλαταριά και Σαγιάδα). Ανάδειξη του λιμένα Ηγουμενίτσας όχι μόνο ως εμπορική πύλη αλλά και για άλλες δραστηριότητες (σκάφη 
αναψυχής, κρουαζιέρα, πετρέλευση κ.λ.π.)

• Ίδρυση/βελτίωση λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια) για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου (Σύβοτα, 
Πάργα, Λυγιά, Πρέβεζα)

• Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων σε Πρέβεζα, Πάργα και Ηγουμενίτσα και ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο υδατοδρομίων του 
Ιονίου, ενώ το υδατοδρόμιο Πρέβεζας θα μπορούσε να αναπτύξει συνδεσιμότητα και με λιμένες της Νότιας Ιταλίας, της Αλβανίας και της Κροατίας

• Προώθηση χρήσης θαλάσσιων ταξί στην περιοχή για ενίσχυση συνδεσιμότητας με τα νησιά πλησίον της Ηπειρωτικής Ακτής αλλά και των τουριστικών 
πόλων της ακτογραμμής

1.1.3. Βελτίωση του οδικού δικτύου και της 
συνδεσιμότητας του προορισμού

• Βελτίωση της παράκτιας σύνδεσης των τουριστικών προορισμών της ΠΕ Θεσπρωτίας

• Βελτίωση/αναβάθμιση των δευτερευόντων οδικών αξόνων και σύνδεση των βασικών οδικών αξόνων με την Αμβρακία και το Άκτιο, σύνδεση Πρέβεζας-
Ηγουμενίτσας, σύνδεση Μαλιακού–Πρέβεζας- Διασταύρωση Πάργας, σύνδεση Μεσοπόταμου και Παραμυθιάς με Εγνατία

• Βελτίωση/αναβάθμιση των οδικών αξόνων σύνδεσης με λιμένες και αερολιμένες καθώς και της σύνδεσης του αερολιμένα του Ακτίου με τον Λιμένα 
Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο ανάδειξης/αναβάθμισης των συγκοινωνιακών κόμβων και της προσβασιμότητας των πυλών εισόδου/εξόδου του
προορισμού

• Σύνδεση Ηγουμενίτσας – Εγνατίας Οδού με εκ νέου κατασκευή του τμήματος Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας (δευτερεύον εθνικό δίκτυο) και 
εισόδων-εξόδων σε ενδιάμεσα σημεία (κόμβοι Ν. Σελεύκειας, Εργατικών κατοικιών, Εθνικής Αντίστασης και Ντάσιου)

• Πύκνωση του μεταφορικού δικτύου της περιοχής για την αξιοποίηση των πόρων του παράκτιου άξονα τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου με στόχο 
την συγκρότηση πολυθεματικών τουριστικών δικτύων και την ενεργό ενσωμάτωση του παράκτιου άξονα στον ευρύτερο χώρο της Αδριατικής-Ιονίου

• 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
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Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

1.1.4. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με 
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με 
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους 
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.

1.1.5. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• Αναβάθμιση των σταθμών ΚΤΕΛ στις πρωτεύουσες των ΠΕ της Περιφέρειας, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του επισκέπτη και την βελτίωση της 
συνδεσιμότητας – απαιτείται ωστόσο αναβάθμιση και στους ενδιάμεσους σταθμούς

• Προώθηση/επέκταση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα και τους τουριστικούς προορισμούς του παράκτιου 
μετώπου μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων, εγκατάστασης Wifi στα λεωφορεία και αξιοποίησης της τηλεματικής για την παρακολούθηση 
δρομολογίων, τον καλύτερο προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού

• Βελτιστοποίηση της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής

1.1.6. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Βελτίωση βασικών υποδομών (αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης) σε οικισμούς Ηγουμενίτσας (Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου) και Πρέβεζας 
(Βράχου, Λυγιάς, Ριζών),

• Ενίσχυση των υποδομών υγείας σε στελέχωση και εξοπλισμό στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου και ιδίως του δικτύου πρωτοβάθμιας στους
τουριστικούς προορισμούς

• Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

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

• Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του προορισμού «Ηπειρωτική Ακτή» προωθώντας την ανάπτυξη ενιαίας 
τουριστικής ταυτότητας, τη δικτύωση με τον ευρύτερο προορισμό των Ιωαννίνων και την προβολή της ποικιλομορφίας και του πλήθους επιλογών που 
προσφέρει (π.χ. μοναδικές και ξεχωριστής ομορφιάς παραλίες, διάσπαρτα καταπράσινα νησιά σχηματίζοντας στοιχεία μεσογειακών φιορδ στα Σύβοτα, 
πλούσια βλάστηση και πράσινο μέχρι την παραλία, οικοτουριστικοί πόροι για παρατήρηση στον Αμβρακικό Κόλπο (υδροβιότοπος ενταγμένος στο 
δίκτυο NATURA), πολιτιστικοί πόροι δίπλα στην παράκτια ζώνη της Ηπείρου π.χ. κάστρο Πάργας, Νικόπολη, Νεκρομαντείο Αχέροντα, δυνατότητα 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως καταδύσεις/υποβρύχιες εξερευνήσεις, ιστιοσανίδα, SUP, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο kayak, ναυτικός τουρισμός 
με σκάφη αναψυχής και ημερήσιες κρουαζιέρες στους Παξούς και την Κέρκυρα, πεζοπορία, ιππασία και κατάβαση ποταμού στον Αχέροντα μέχρι το 
Νεκρομαντείο, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.α.)

• Καλύτερη στόχευση (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence) της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο και καλλιέργεια branding 
πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του προορισμού, όπως προαναφέρθηκαν

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

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

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

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

• Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων 
της Ηπειρωτικής Ακτής

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.2. Εμπλουτισμός και σύνδεση των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

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

• Προώθηση και ανάπτυξη του οργανωμένου (μαζικού) τουρισμού με στόχο την ένταξη του προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά και την ανάπτυξη 
άλλων ειδικών μορφών τουρισμού (yachting, καταδύσεις, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου κ.λπ.)

• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει η περιοχή

• Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων, ενίσχυση δράσεων που διευκολύνουν την κινητικότητα των επισκεπτών
• Ενίσχυση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας, στην κατεύθυνση δημιουργίας περιοχής ενιαίου τουριστικού ενδιαφέροντος (παράκτιος χώρος, 

πολιτιστικές διαδρομές, yachting κ.λπ.)
• Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής 

προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)
• Εμπλουτισμός του μαζικού - οργανωμένου τουρισμού αφενός μέσω της προστασίας και αναβάθμισης των πόρων που εντάσσονται χωρικά στο

παράκτιο μέτωπο και, αφετέρου, της συστηματικής προώθησης τμήματος της τουριστικής ζήτησης στην ενδοχώρα
• Ίδρυση θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Συβότων στο πλαίσιο προώθησης του αλιευτικού και του καταδυτικού τουρισμού την ευρύτερη ζώνη Συβότων 

– Πλαταριάς
• Ένταξη των αρχαιολογικών χώρων στο τουριστικό προϊόν του παράκτιου μετώπου και στην ταυτότητα του προορισμού. Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα 

οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής διαδρομής του Διαζώματος στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του προορισμού και την 
ανάπτυξη συνεργειών με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού

• Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, αναρριχητικών/περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών για 
τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και του παράκτιου μετώπου της Ηπείρου

• Προβολή και προώθηση περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και μοναδικών τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (όπως π.χ. Αχέροντας, περιοχών  
NATURA και ένταξη δραστηριοτήτων οικoτουρισμού, υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και 
σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

• Ανάπτυξη δικτύου επισκέψιμων χώρων αγροδιατροφικής παραγωγής που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και ευκαιρίες γευσιγνωσίας
• Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων και τυποποίηση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, που διατηρούνται ως τις μέρες μας 

από τις μικρές οικιακές μονάδες παραγωγής ή/ και  τους κτηνοτρόφους
• Διασύνδεση των γαστρονομικών εμπειριών με τα κύρια τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach, ο Ναυτικός Τουρισμός, ο Πολιτιστικός Τουρισμός 

και ο Τουρισμός υπαίθρου μέσω ενιαίας στρατηγικής προώθησης 
• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας στον τομέα του casual dining σε συνδυασμό με 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)
• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors  για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων συνδυαστικά με γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές 
• Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών και αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος

• 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

• Βελτίωση τουριστικών υποδομών και μονάδων, αναβάθμιση υφισταμένων και ιδίως των πολλών μικρών ξενοδοχειακών μονάδων σε περιοχές όπως η 
Πάργα και τα Σύβοτα, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς

• Βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του προορισμού (Ζάλογγο, Κάστρο Πάργας, Νεκρομαντείο Αχέροντα,
Νικόπολη κ.α.)

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους καθώς και σε 
συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού

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

• Ανάδειξη των μικρών οικογενειακών ξενοδοχειακών μονάδων που προσφέρουν μια διαφορετική διάσταση στη φιλοξενία και μπορούν να αποτελέσουν 
τους βασικούς πρωταγωνιστές στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών

• Έρευνα πεδίου στις πύλες εισόδου των προορισμών για το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών ανά τουριστικό προϊόν

• 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)

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)

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

• Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας των δρώντων και των ενδιαφερόμενων φορέων της Ηπειρωτικής Ακτής με τους αντίστοιχους του ευρύτερου 
προορισμού των Ιωαννίνων

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

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

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

− Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 

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

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

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

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

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

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

• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση σε αγορές και την ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης

• Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του επισκέπτη αλλά 
και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στον προορισμό

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:  

− 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 Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

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

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 του 
προορισμού

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης 
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της 
οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) ώστε ο χαρακτήρας 
του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος που έχει κατά τόπους στοιχεία luxurious / high end αγοράς (κυρίως λόγω του Yachting αλλά και των premium 
καταλυμάτων κυρίως στα Σύβοτα) να υποστηρίζεται από την εικόνα του προορισμού

• Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας 
μία ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα

• Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, ιδιαίτερα σε προορισμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης που οι αντοχές του δικτύου δοκιμάζονται 
κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου (ενδεικτικά: Πάργα-Σύβοτα), και προώθηση χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι μετρητές) που συμβάλλουν 
στη βελτιστοποίηση διαδικασιών, στον έλεγχο διαρροών, στην εξοικονόμηση και την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων και στη βελτίωση της 
ποιότητας υδάτων

• Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών Ηγουμενίτσας (κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε Σύβοτα, Πλαταριά, Πέρδικα, Αρίλλα) και κατασκευή 
δικτύου μεταφοράς λυμάτων

• Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας ι.π. 21.000 για την ικανοποίηση των αναγκών κατά τη θερινή περίοδο στους 
οικισμούς Ηγουμενίτσας

• Κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων και αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) στα όρια του Δήμου Πρέβεζας και των 
οικισμών της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας

• Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην 
Πηγή, 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

• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, ιδίως στους τουριστικούς πόλους του 

προορισμού (Πάργα, Σύβοτα)
1.4.2. Βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του 

προορισμού και προώθηση δράσεων 
αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης 
ενέργειας

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία του προορισμού
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους  του προορισμού
• Προώθηση της αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ της περιοχής και ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας 

που παράγεται από ΑΠΕ (κυρίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας)
• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών και τεχνολογιών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία
1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 

εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Προώθηση υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σχετικών δράσεων μικροκινητικότητας στα αστικά κέντρα του προορισμού 
(π.χ. Δήμος Ηγουμενίτσας)

• Μετατροπή δημοτικών στόλων οχημάτων των τουριστικών πόλων του προορισμού σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με 
ηλεκτρικά οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων

• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
• Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα αστικά κέντρα του προορισμού και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων
• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο των πόλων

τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ειδικότερα σε περιόδους αιχμής
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

1.4.4 Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος της Ηπειρωτικής Ακτής που ενισχύουν την 
αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού 
του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως 
στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

• Εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους (είτε προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είτε όχι π.χ. σεισμοί, 
τεχνολογικά ατυχήματα κτλ.)

• Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση των ακτών

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, που εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο της Ηπειρωτικής 
Ακτής. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον 
εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

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

• Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των 
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα (π.χ. Πάργα, 
Σύβοτα)

• Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης 
σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των 
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας

• Προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς, και μέσω αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

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

• 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

• Ενίσχυση της δικτύωσης με τους τουριστικούς προορισμούς των νησιών του Βορείου Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα)

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

• Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος

• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

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

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

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

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

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

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

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του προορισμού 
και της αειφόρου διαχείρισης των επιπτώσεων του υπερτουρισμού (sustainability management) που συναντώνται σε ορισμένες περιοχές (Πάργα-
Σύβοτα)

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

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

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)

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

• Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής 
κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών για την 
κάλυψη του κενού της περιοχής σε ξενοδοχεία μεγάλης δυναμικότητας- καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά καινοτόμων 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο κομμάτι μεταξύ Πρέβεζας-Πάργας, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα κλινών και να ικανοποιηθεί 
η αυξανόμενη ζήτηση

• 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

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

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

• Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

1.5.5. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας • Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach του προορισμού

• Βελτίωση της οδικής πρόσβασης και σήμανσης σε ορισμένες παραλίες οι οποίες είναι δυσπρόσιτες (κυρίως στα Σύβοτα, π.χ. Μπέλα Βράκα) και στις 
οποίες συναντάται μεγάλη δυσκολία στην εύρεση θέσεων στάθμευσης

• Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση της σήμανσης και 
τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις παραλίες του 
προορισμού

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

• Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες 
βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)

• Βελτίωση των παραλιών Μονολίθι, ακτή Τσουκές στο Κανάλι και ακτή Πλατάνια στην Καστροσυκιά, όλες στον δήμο Πρέβεζας, ως προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας της Γαλάζιας Σημαίας για την επιστροφή τους στον κατάλογο του 2021, καθώς το 2020 τους είχε αφαιρεθεί αυτή η διάκριση ένεκα 
σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν υποδομές των ακτών

• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο 

• Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων

• Στήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές παράκτιες υποδομές

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

• Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή άτομα με περιορισμένη όραση (π.χ. 
σύστημα seatrac αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα ή μέσω πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων) στα πρότυπα της Κέρκυρας (21 παραλίες 
προσβάσιμες για άτομα με κινητικά προβλήματα)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του 
προϊόντος Sun & Beach

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων θαλάσσιων δραστηριοτήτων 
(καταδύσεις, ιστιοσανίδα, kite surfing κ.α.) μέσω του DMO της Περιφέρειας / προορισμού και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το 
προϊόν Sun and Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

• Προώθηση και περαιτέρω ανάδειξη της μοναδικότητας των παραλιών του προορισμού, ιδίως όσων (9) έχουν διακριθεί με την πιστοποίησης της 
Γαλάζιας Σημαίας

• Προώθηση και προβολή των ξενοδοχειακών υποδομών του προορισμού υψηλής κατηγορίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

• Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους των τουριστικών πόλων του 
προορισμού

2.2.2. Ανάπτυξη / ενσωμάτωση δράσεων 
εναλλακτικού τουρισμού στις υφιστάμενες 
υπηρεσίες μαζικού τουρισμού

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία πολιτιστικού/θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, την υψηλού επιπέδου γαστρονομία, τις υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης, τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης 
(π.χ. πεζοπορικές / ποδηλατικές διαδρομές) καθώς και τις θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις)

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

• Ενίσχυση της προβολής των τουριστικών πόλων της «Ηπειρωτικής Ακτής» ως ενιαίου προορισμού, με ποικιλία μοναδικών βιωματικών εμπειριών, 
συνδυαστικά με το εδραιωμένο τουριστικό προϊόν Sun & Beach και τις πρόσθετες επιλογές που προσφέρει ο προορισμός μέσω ημερήσιων εκδρομών 
σε κοντινά νησιά έναντι του παράκτιου μετώπου (από Πάργα και Σύβοτα), τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους 
συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες, διαθέσιμες διαδρομές πρόσβασης κτλ.

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

• Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.α.

• Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας διάσημων ή/και δυσπρόσιτων παραλιών και οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους, καθώς και 
ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας, ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος λουόμενων ή/και σκαφών που δημιουργεί 
φαινόμενα συνωστισμού υποβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών και αυξάνοντας την πίεση / κορεσμό στις υποδομές και τους φυσικούς πόρους 
της παραλίας

• Ανάπτυξη υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

• Ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την προστασία τόσο του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και του αγροτικού τοπίου, αλλά και τη 
βέλτιστη διαχείριση κρίσιμων πόρων, όπως το νερό

• Μελέτη και έρευνα των υποθαλάσσιων σημείων ενδιαφέροντος και της εξέλιξης στα επίπεδα αλλοίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος (κοραλλιογενείς 
ύφαλοι, ποικιλία και είδη ψαριών και ειδική αναφορά σε προστατευόμενα είδη όπως τα δελφίνια και οι φώκιες κ.α.)

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

• Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά 
και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

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

• Χωροθέτηση ομπρελών με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν- για την αποφυγή 
συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών
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Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

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

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

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

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις) και των εκπαιδευτών που 
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Δημιουργία αγκυροβολίων και συγκεκριμένα ένα στην περιοχή Πέρδικας – Συβότων και ένα στην περιοχή της Λούτσας - Λυγιάς, 

• Δημιουργία μαρίνων και συγκεκριμένα μίας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας (342 θέσεων), μιας στην περιοχή της Πάργας και μιας ακόμα στην Πρέβεζα

• Μελέτη βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια (ανάγκη
επικαιροποίησης του Ν.2160/1993 για τη χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος) και την ορθολογική  αξιοποίηση του δικτύου 
λιμένων και αγκυροβολίων, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Ναυτικός Τουρισμός στον προορισμό

• Αξιοποίηση της ανεπτυγμένης μαρίνας Πρέβεζας και ορθολογικοποίηση του δικτύου λιμένων αναψυχής (αγκυροβόλια, μαρίνες) στην ευρύτερη περιοχή 
Ιονίου-Ηπειρωτικής Ακτής στη λογική «hub-and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου, με συνεπακόλουθη κατηγοριοποίηση των 
απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές/ευέλικτες λύσεις

• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των μαρίνων (υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας κ.α.) σε επισκέπτες, πληρώματα και σκάφη και 
των υποδομών με μονάδες επισκευής / συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο κ.α.) ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών

• Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
3.1.2. Αστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου 

λιμένων / μαρίνων
• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία ώστε να ενισχύεται η 

συνδεσιμότητα και η διατροπική μεταφορά σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Στοχευμένη προώθηση, προβολή και ανάδειξη 
του προϊόντος Ναυτικού τουρισμού

• Στρατηγική προώθησης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον 
ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική)

• Στρατηγική προώθησης των φυσικών λιμένων που αφθονούν στην περιοχή καθώς και της ήρεμης θάλασσας κατάλληλης για θαλάσσιες δραστηριότητες 
από Μάρτιο έως και Οκτώβριο

3.2.2. Εμπλουτισμός και διασύνδεση του προϊόντος 
Ναυτικού τουρισμού

• Προώθηση και προβολή της περιοχής σε σύνδεση με τα νησιά του Ιονίου ως ιδανικό προορισμό ναυτικού τουρισμού και σύνδεσή του με τον αθλητικό 
και ναυτSports & Activities και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες (όπως οι καταδύσεις, η παρατήρηση βυθού κ.α.)

• Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και ένταξη των αρχαιολογικών χώρων (πολιτιστική διαδρομή 
«Διάζωμα», Νικόπολη, Νεκρομαντείο, Κάστρο Πάργας κ.α.) στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν 

• Εμπλουτισμός του Ναυτικού Τουρισμού με συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, όπως ο Γαστρονομικός Τουρισμός και ο Οικοτουρισμός – ενδεικτικά 
προτείνεται η προσφορά γαστρονομικών εμπειριών που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία κατά τη διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων ή /
και ιδιωτικών κρουαζιέρων με σκάφη αναψυχής, καθώς και συνεργασία με τοπικά εστιατόρια ώστε να παρέχονται άμεσες και οργωμένες υπηρεσίες 
εστίασης

• Ίδρυση θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Συβότων στο πλαίσιο προώθησης του καταδυτικού τουρισμού την ευρύτερη ζώνη Συβότων – Πλαταριάς με 
στόχο την ανάπτυξη αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού 

3.2.3. Ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων και 
δικτύωσής τους με κοντινούς προορισμούς

• Ενίσχυση της δικτύωσης των τουριστικών λιμένων του προορισμού με τους τουριστικούς προορισμούς των νησιών του Βόρειου Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, 
Λευκάδα), της Αλβανίας, της Ιταλίας και της Αδριατικής

• Ενίσχυση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενιαίας αγοράς στον παράκτιο χώρο όσον αφορά στις 
δραστηριότητες του yachting

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις 
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

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

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

• Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας

• Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του “Graywater” (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο 
σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς

• Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον 
πυθμένα, σημεία πρόσδεσης, καθώς η αγκυροβολία ενέχει υψηλό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ευαίσθητη Ποσειδωνία του πυθμένα

• Οργάνωση του θαλάσσιου χώρου της παράκτιας ζώνης της Ηπείρου και του Ιονίου Πελάγους σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών δεδομένων, δημοφιλών / προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωση

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου των σκαφών αναψυχής (ιδιοκτήτες 
σκαφών αναψυχής, εταιρείες ιδιοκτησίας / ναύλωσης σκαφών αναψυχής, εταιρείες ασφάλισης σκαφών αναψυχής, προμηθευτές, μαρίνες κ.α.)

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

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

• Στήριξη ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

• Εκσυγχρονισμός και προώθηση χρήσης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα, των σκαφών και κάθε είδους υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

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

• Πιστοποιημένη κατάρτιση των απασχολούμενων στα σκάφη και mentoring επιχειρηματιών του τομέα (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων), 
καθώς το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μεγάλο και συγκριτικό πλεονέκτημα για το ελληνικό yachting

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό και ιδίως σε μαρίνες ως προς τα πρότυπα 
ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας / αειφορίας 

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

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Ναυτικός Τουρισμός
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών 
(μουσεία, αξιοθέατα κ.α.)

• Αποκατάσταση, αναστήλωση, συντήρηση και προστασία των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του προορισμού, που αναδεικνύουν 
μία ενιαία πολιτιστική διαδρομή στον προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
− το αρχαίο θέατρο Γιτάνων στην ΠΕ Θεσπρωτίας, του οποίου η αναστήλωση πρέπει να ολοκληρωθεί, να προχωρήσουν οι ανασκαφές και η ανάδειξη 

της αρχαίας πολιτείας, να περιφραχθεί και να καθαριστεί ο χώρος, να υπάρχει μόνιμος φύλακας και γενικά να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές και 
εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου 

− Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης 
− Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας
− Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης

4.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 
μουσείων και μνημείων

• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και 
λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων) όπως π.χ. σε Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Νικόπολης, Μουσείο Ναυμαχίας του Ακτίου, Λαογραφικό Μουσείο Ζαλόγγου

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
• Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των μουσείων του προορισμού
• Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη 

διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός των κύριων οδικών αξόνων
• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των

υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία σύγχρονων 
πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προβολή και προώθηση της Ηπείρου ως πολιτιστικός- τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων τους πολύτιμους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς 
πόρους που συγκεντρώνει ο προορισμός

• Προβολή και προώθηση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της περιοχής όπως π.χ. σωστή προβολή του Αρχαίου Θεάτρου των Γιτάνων και του 
πρόσφατα αναστηλωμένου Βυζαντινού Αρχαιολογικού Πάρκου της Οσδίνας το οποίο αν και θα μπορούσε να αναδειχθεί σε επίκεντρο του
θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια προβολής και τουριστικής αξιοποίησής του

• Δημιουργία και προώθηση ενός κοινού storytelling (αφηγηματικού περιεχομένου) του προορισμού, δίνοντας έμφαση στην ιστορία και την πορεία του 
μέχρι σήμερα, τονίζοντας το έντονο πολιτιστικό και θρησκευτικό στοιχείο του

• Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του Διαζώματος για τη δημιουργία και την προώθηση μιας αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας 
• Προώθηση και προβολή της ιστορίας της περιοχής τόσο κατά την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου όσο και κατά την Οθωμανική περίοδο και 

ιδιαίτερα την περίοδο εξουσίας του Αλή Πασά, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η περιοχή στην σύγχρονη ιστορία της χώρας (2 από τα 3 
μέλη της Φιλικής Εταιρείας είχαν καταγωγή από την Ήπειρο, Βαλκανικοί πόλεμοι, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος)

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

4.2.2. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου 
εμπειριών και δραστηριοτήτων

• Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου που 
συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη 

• Ανάπτυξη ενιαίου φορέα διαχείρισης, κοινού storytelling, σήμανσης & branding ή ενσωμάτωσή του στον Περιφερειακό DMO που θα αναπτυχθεί 
σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων

• Εισαγωγή προγράμματος δωρεάν ξεναγήσεων στα ελληνικά
4.2.3. Ανάδειξη και εμπλουτισμός προϊόντος μέσω

πολιτιστικών φεστιβάλ και άλλων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεις εθνικής / διεθνούς εμβέλειας

• Ενίσχυση προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μέσω της χρήσης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας και 
της αναβάθμισης των καφετεριών και των χώρων εστίασης των μουσείων όπως υπαγορεύουν οι σύγχρονες τάσεις του πολιτιστικού μάνατζμεντ

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

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου)
• Αξιοποίηση των πλούσιων πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του προορισμού εμπλουτίζοντας τα με ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως η 

πεζοπορία, και ο οικοτουρισμός (οικοπολιτιστικές διαδρομές) αξιοποιώντας τον πλούσιο σε περιβαλλοντικούς πόρους Αμβρακικό Κόλπο
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (2)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογιών για την ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

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

• Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής 
αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την 
ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και 
ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού 
επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους

4.3.2. 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

4.4.1. 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

4.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

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

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

4.5.2. 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 προϊόντος 

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

4.5.3. 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
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Ηπειρωτική Ακτή», 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 1.1.3.

Βελτίωση / αναβάθμιση οδικού δικτύου του προορισμού: 1. Βελτίωση/αναβάθμιση των δευτερευόντων οδικών αξόνων και σύνδεση των βασικών 
οδικών αξόνων με την Αμβρακία και το Άκτιο, σύνδεση Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, σύνδεση Μαλιακού–Πρέβεζας- Διασταύρωση Πάργας, σύνδεση 
Μεσοπόταμου και Παραμυθιάς με Εγνατία 2. Βελτίωση/αναβάθμιση των οδικών αξόνων σύνδεσης με λιμένες και αερολιμένες καθώς και της
σύνδεσης του αερολιμένα του Ακτίου με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο ανάδειξης/αναβάθμισης των συγκοινωνιακών κόμβων και της 
προσβασιμότητας των πυλών εισόδου/εξόδου του προορισμού 3. Σύνδεση Ηγουμενίτσας – Εγνατίας Οδού με εκ νέου κατασκευή του τμήματος 
Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας (δευτερεύον εθνικό δίκτυο) και εισόδων-εξόδων σε ενδιάμεσα σημεία (κόμβοι Ν. Σελεύκειας, Εργατικών 
κατοικιών, Εθνικής Αντίστασης και Ντάσιου)

Μεσοπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Προώθηση της αξιοποίησης του Λιμένα Ηγουμενίτσας μέσω της ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή, αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και της 
διαχείρισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων (κατασκευή νέου προβλήτα, ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση ενεργειακής
διαχείρισης του λιμένα, κατασκευή μαρίνας 342 θέσεων, δυνατότητα ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο, έργα διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας και οδικής συνδεσιμότητας του λιμένα, υδραυλικά έργα και κτιριακές εγκαταστάσεις, αναβάθμιση των 
αλιευτικών καταφυγίων σε Σύβοτα, Πλαταριά και Σαγιάδα). Ανάδειξη του λιμένα Ηγουμενίτσας όχι μόνο ως εμπορική πύλη αλλά και για άλλες 
δραστηριότητες (σκάφη αναψυχής, κρουαζιέρα, πετρέλευση κ.λ.π.)

Μακροπρόθεσμος

3
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Ηπειρωτική Ακτή» στο πλαίσιο 
ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του 
προορισμού και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και 
προωθητικού υλικού / μέσων  (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων ψηφιακών 
εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας. Συνεργασία με τα κεντρικά γραφεία του ΕΟΤ, το Marketing 
Greece τα ευρωπαϊκά γραφεία και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία 
τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε 
βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να 
φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό. Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού 
κλάδου στον προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων της Ηπειρωτικής Ακτής. Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με 
κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών αξιοποιώντας το νεοϊδρυθέν Film Office της Περιφέρειας Ηπείρου

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (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

4
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με  τη φέρουσα ικανότητα, περιβαλλοντική προστασία όπως:  το Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προορισμού αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των 
απορριμμάτων κ.α., και ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του
τουριστικού προϊόντος και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας διάσημων ή/και 
δυσπρόσιτων παραλιών και οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους, καθώς και ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας, ώστε 
να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος λουόμενων ή/και σκαφών που δημιουργεί φαινόμενα συνωστισμού υποβαθμίζοντας την εμπειρία των 
επισκεπτών και αυξάνοντας την πίεση / κορεσμό στις υποδομές και τους φυσικούς πόρους της παραλίας. Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής 
ανάπτυξης για την προστασία τόσο του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και του αγροτικού τοπίου, αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση κρίσιμων 
πόρων, όπως το νερό. Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες 
ζώνες με συνδυασμό «έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από 
τη θαλάσσια επιφάνεια και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών και Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού 
των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος. Μελέτη και έρευνα των υποθαλάσσιων σημείων ενδιαφέροντος και της εξέλιξης στα επίπεδα αλλοίωσης του 
υδάτινου περιβάλλοντος (κοραλλιογενείς ύφαλοι, ποικιλία και είδη ψαριών και ειδική αναφορά σε προστατευόμενα είδη όπως τα δελφίνια και οι 
φώκιες κ.α.).  Έλεγχος ή και περιορισμός ελεύθερου camping, με στόχο την καθαριότητα του παράκτιου περιβάλλοντος και Χωροθέτηση ομπρελών 
με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που
υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών

Βραχυπρόθεσμος

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6. Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών Μεσοπρόθεσμος

6
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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (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
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7 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία: Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών 
ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα). Βελτίωση 
προσβασιμότητας/Δικτύου διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία και τις περιοχές κολύμβησης, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει 
πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο. Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την 
ασφάλεια των λουόμενων. Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή άτομα 
με περιορισμένη όραση (π.χ. σύστημα seatrac αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα ή μέσω πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων) στα 
πρότυπα της Κέρκυρας (21 παραλίες προσβάσιμες για άτομα με κινητικά προβλήματα)

Μεσοπρόθεσμος

8 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Ανάπτυξη / βελτίωση λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια) για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου 

(Σύβοτα, Πάργα, Λυγιά, Πρέβεζα) Μεσοπρόθεσμος

9 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες)  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.

Μεσοπρόθεσμος

10
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, 
ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, 
πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού 
ενδιαφέροντος) ώστε ο χαρακτήρας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος που έχει κατά τόπους στοιχεία luxurious / high end αγοράς (κυρίως 
λόγω του Yachting αλλά και των premium καταλυμάτων κυρίως στα Σύβοτα) να υποστηρίζεται από την εικόνα του προορισμού. Αναβάθμιση
περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας μία 
ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα

Μεσοπρόθεσμος

11
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3.

Προώθηση υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σχετικών δράσεων μικροκινητικότητας στα αστικά κέντρα του 
προορισμού (π.χ. Δήμος Ηγουμενίτσας) και σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα αστικά κέντρα του 
προορισμού και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων. Μετατροπή δημοτικών στόλων οχημάτων των τουριστικών πόλων του προορισμού σε 
ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης
του στόλου οχημάτων. Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο 
κέντρο των πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ειδικότερα σε περιόδους αιχμής

Βραχυπρόθεσμος

12 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (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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13 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά 
με διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες, διαθέσιμες διαδρομές πρόσβασης κτλ.

Βραχυπρόθεσμος

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δημιουργία/ επέκταση λιμενικών υποδομών:  Μελέτη βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών
αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια (ανάγκη επικαιροποίησης του Ν.2160/1993 για τη χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος) 
και την ορθολογική  αξιοποίηση του δικτύου λιμένων και αγκυροβολίων, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο Ναυτικός Τουρισμός στον προορισμό. 
Αξιοποίηση της ανεπτυγμένης μαρίνας Πρέβεζας και ορθολογικοποίηση του δικτύου λιμένων αναψυχής (αγκυροβόλια, μαρίνες) στην ευρύτερη 
περιοχή Ιονίου-Ηπειρωτικής Ακτής στη λογική «hub-and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου, με συνεπακόλουθη 
κατηγοριοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές/ευέλικτες λύσεις

Μεσοπρόθεσμος

15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας: Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον πυθμένα, σημεία πρόσδεσης, καθώς η αγκυροβολία ενέχει υψηλό κίνδυνο πρόκλησης 
βλάβης στην ευαίσθητη ποσειδωνία του πυθμένα. Οργάνωση του θαλάσσιου χώρου της παράκτιας ζώνης της Ηπείρου και του Ιονίου Πελάγους σε 
Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών δεδομένων, δημοφιλών / προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών
διαδρομών. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά των ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων. Σύστημα ποιοτικής και 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού 
αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού

Μεσοπρόθεσμος

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2.

Δράσεις για την Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Προώθηση της αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ της περιοχής και ανάπτυξη έξυπνων 
δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (κυρίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας). Προώθηση 
δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών και τεχνολογιών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (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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17 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Ηπειρωτική Ακτή» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες 
που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση 
πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και
διαδραστικού χάρτη - ενδεικτικά, θα συγκεντρώνει πληροφορίες όπως: 1)Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την 
πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του 
επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες πρώτης ανάγκης)2)Δεδομένα για την
παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο αρχαιολογικών 
χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.) 3)Ευρετηριασμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 4)Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και 
πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, προγνώσεις καιρού και διαθέσιμες επιλογές 
δραστηριοτήτων για τους τουρίστες κτλ.)

Βραχυπρόθεσμος

18
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, ιδιαίτερα σε προορισμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης που οι αντοχές του δικτύου
δοκιμάζονται κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου (ενδεικτικά: Πάργα-Σύβοτα), και προώθηση χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι 
μετρητές) που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση διαδικασιών, στον έλεγχο διαρροών, στην εξοικονόμηση και την καλύτερη διαχείριση των
υδατικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας υδάτων. Βελτίωση βασικών υποδομών (αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης) σε οικισμούς 
Ηγουμενίτσας (Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου) και Πρέβεζας (Βράχου, Λυγιάς, Ριζών),

Μεσοπρόθεσμος

19
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.
Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και 
εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους (είτε προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είτε όχι π.χ. 
σεισμοί, τεχνολογικά ατυχήματα κτλ.)

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (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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20
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 3.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός 
λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και 
τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

21
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.3.

Δράσεις για την βελτίωση της 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. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του 
προορισμού (Ζάλογγο, Κάστρο Πάργας, Νεκρομαντείο Αχέροντα, Νικόπολη κ.α.).Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, σε 
κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού

22
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων/λυμάτων: 1. Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών Ηγουμενίτσας (κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε Σύβοτα, Πλαταριά, 
Πέρδικα, Αρίλλα) και κατασκευή δικτύου μεταφοράς λυμάτων 2. Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας ι.π. 21.000 για την ικανοποίηση των 
αναγκών κατά τη θερινή περίοδο στους οικισμούς Ηγουμενίτσας 3. Κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων και αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) 
στα όρια του Δήμου Πρέβεζας και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας 4. Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση 
του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, 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

23
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2.

Δράσεις για έναν βιώσιμο και αειφορικό προορισμό: Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών. Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου 
έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία του προορισμού. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με 
παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις. Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ) και επένδυση σε οπτικές ίνες, ιδίως στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού (Πάργα, Σύβοτα)

24
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.5.
Δράσεις για τη φέρουσα ικανότητα  και την προστασία του περιβάλλοντος: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων, περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν 
πρόσθετη φέρουσα ικανότητα (π.χ. Πάργα, Σύβοτα) και επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη 
την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών

25
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων: 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας 2. Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του “Graywater” (όπως 
ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης 
αγοράς

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (6)
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26 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 4.4.2. Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας 

27 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 Wi−Fi στο κέντρο των Ιωαννίνων με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
- Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως  Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού

28 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις για ψηφιακή προβολή: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / 
τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας. Digital info points στις πύλες 
εισόδου του προορισμού (αεροδρόμια και λιμάνια και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του προορισμού, 
καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια 
λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

29 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής πολιτιστικού/θρησκευτικού αποθέματος στον προορισμό: 1. Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών 
και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας 
και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές 
οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού 
επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού 2. Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου 
(ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους

30
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (7)
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31 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Αποκατάσταση, αναστήλωση, συντήρηση και προστασία των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του προορισμού, που αναδεικνύουν μία ενιαία πολιτιστική 
διαδρομή στον προορισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:                                                                              
-το αρχαίο θέατρο Γιτάνων στο νομό Θεσπρωτίας, του οποίου η αναστήλωση πρέπει να ολοκληρωθεί, να προχωρήσουν οι ανασκαφές και η ανάδειξη της αρχαίας πολιτείας, να 
περιφραχθεί και να καθαριστεί ο χώρος, να υπάρχει μόνιμος φύλακας και γενικά να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου 
θεάτρου 
-Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης 
-Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας
-Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης

32 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1. Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» τα «Θέατρα της Ηπείρου» για τη δημιουργία και την προώθηση μιας αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας 

33 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.4.

Δράσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού 
αποθέματος της Ηπειρωτικής Ακτής που ενισχύουν την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας 
τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών. Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη 
μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

34 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας: Βελτίωση της οδικής πρόσβασης και σήμανσης σε ορισμένες παραλίες οι οποίες είναι δυσπρόσιτες (κυρίως στα Σύβοτα, π.χ. 
Μπέλα Βράκα) και στις οποίες συναντάται μεγάλη δυσκολία στην εύρεση θέσεων στάθμευσης

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (8)

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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35 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1. Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

36 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.2.

Δράσεις βελτίωσης/εκσυγχρονισμού των υποδομών: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων. Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση 
συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των μουσείων του προορισμού. Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών 
χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός των κύριων οδικών 
αξόνων

37 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας σε στελέχωση και εξοπλισμό στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου και ιδίως του δικτύου πρωτοβάθμιας στους τουριστικούς προορισμούς

38
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

39 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2.

Ένταξη των αρχαιολογικών χώρων στο τουριστικό προϊόν του παράκτιου μετώπου και στην ταυτότητα του προορισμού. Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν 
σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του Διαζώματος στα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του προορισμού και την ανάπτυξη συνεργειών με τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του τουρισμού

40
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.3.
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις στον τουρισμό και τις 
ανάγκες της αγοράς και Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους 
θερινούς μήνες

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (9)
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41 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.2.

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 

42 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και δημόσιας συγκοινωνίας: Αναβάθμιση των σταθμών ΚΤΕΛ στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, με σκοπό τη βελτίωση της 
εικόνας του επισκέπτη και την βελτίωση της συνδεσιμότητας – απαιτείται ωστόσο αναβάθμιση και στους ενδιάμεσους σταθμούς. Βελτιστοποίηση της συχνότητας των 
δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής

43 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 4.4.1. Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη/διαμόρφωση μνημείων/ αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών εκθεμάτων

44 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.2.

Ίδρυση θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Συβότων στο πλαίσιο προώθησης του καταδυτικού τουρισμού την ευρύτερη ζώνη Συβότων – Πλαταριάς με στόχο την ανάπτυξη 
αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού 

45 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1. Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

46 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (10)

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

47 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2.

Ενίσχυση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας, στην κατεύθυνση δημιουργίας περιοχής ενιαίου τουριστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού 
(παράκτιος χώρος, πολιτιστικές διαδρομές, yachting, καταδυτικά πάρκα κ.λπ.)

48 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2. Στήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές παράκτιες υποδομές

49
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

3.5.1.
Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών 
υποδομών

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Ηπειρωτική Ακτή (11)

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 για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

• Οι δράσεις 1, 2 ,3  και 7, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις 10 πρώτες, παρουσιάζουν 
υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία 
για τον τομέα του τουρισμού. 

• Η δράση 3 αφορά στην Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την 
εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα 
τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη που διαθέτει ο προορισμός . 

• Οι δράσεις 1 και 2 σχετίζονται άμεσα με υποδομές προσβασιμότητας, καθώς αφορούν 
δράσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των βασικών και δευτερευόντων οδικών αξόνων του 
προορισμού, την ανάδειξη των συγκοινωνιακών κόμβων και την προώθηση της 
αξιοποίησης του Λιμένα της Ηγουμενίτσας. 

• Σημαντική κρίνεται και η δράση 7 με υψηλή βαθμολογία στην Ποιότητα Ζωής και αφορά 
σε δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στο παραλιακό 
μέτωπο του προορισμού, δίνοντας βαρύτητα στην πρόσβαση των ΑμεΑ . 

• Υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο της Ποιότητας Ζωής σημειώνουν και οι δράσεις 8 και 9, οι 
οποίες αφορούν δράσεις βελτίωσης των λιμενικών υποδομών ελλιμενισμού τουριστικών 
σκαφών στο παράκτιο μέτωπο της Ηπειρώτικης Ακτής και δράσεις βελτίωσης των 
συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών μεταφορών. 

• Οι δράσεις 4 και 11 παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο της Ποιότητας Ζωής 
και αφορούν στη προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή 
και των δράσεων της περιβαλλοντικής προστασίας  και της ορθολογικής διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πόρων.

• Σημαντική ως προς το κριτήριο της Ποιότητας Ζωής κρίνεται και η δράση 37, η οποία 
αφορά στην ενίσχυση των υποδομών υγείας σε στελέχωση προσωπικού και εξοπλισμό, 
όμως παρουσιάζει χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο «Ωριμότητας-Κόστους».
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.1.
Προώθηση / προβολή και δικτύωση του προορισμού μέσω του αναβαθμισμένου αερολιμένα της Κέρκυρας καθώς και του προσφάτως εκσυγχρονισμένου κρατικού αερολιμένα των Ιωαννίνων, αξιοποιώντας 
το μη ιδιωτικοποιημένο καθεστώς του τελευταίου και το χαμηλό επίπεδο τελών προσγείωσης και στάθμευσης

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 1.1.2.
Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων σε Πρέβεζα, Πάργα και Ηγουμενίτσα και ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο υδατοδρομίων του Ιονίου, ενώ το υδατοδρόμιο Πρέβεζας θα μπορούσε να 
αναπτύξει συνδεσιμότητα και με λιμένες της Νότιας Ιταλίας, της Αλβανίας και της Κροατίας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1.

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.5.4. Προώθηση πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 2.5.1. Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 3.1.1. Δημιουργία μαρίνων και συγκεκριμένα μίας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας (342 θέσεων), μιας στην περιοχή της Πάργας και μιας ακόμα στην Πρέβεζα

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 3.1.2.
Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία ώστε να ενισχύεται η συνδεσιμότητα και η διατροπική μεταφορά σε σημεία 
τουριστικού ενδιαφέροντος

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1.

Στρατηγική προώθησης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές 
Χώρες (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική)

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 3.5.3.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Προβολή και προώθηση της Ηπείρου ως πολιτιστικός- τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, 
αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων τους πολύτιμους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς πόρους που συγκεντρώνει ο προορισμός

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Ηπειρωτική Ακτή

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 στον αναπτυσσόμενο τουρισμό Sun & 

Beach και yachting και στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε εθνικό επίπεδο
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες / νέες αγορές-στόχους προς ανάπτυξη (χώρες των Βαλκανίων) με αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας και της οδικής προσβασιμότητας, καθώς και άνοιγμα νέων 

αγορών (χώρες της Ευρώπης) αξιοποιώντας τις βελτιωμένες αεροπορικές υποδομές στο αεροδρόμιο του Ακτίου υπό τη διαχείριση της Fraport Greece
• 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 και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων 

μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση 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 
«Ηπειρωτική ακτή» 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 «Ηπειρωτική ακτή».

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.)



© 2021 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 1849Παραδοτέο 4 (Π4): Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ανά προορισμό & Παραδοτέο 5 (Π5): Επιπτώσεις και Προϋποθέσεις ανά προορισμό

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 «Ηπειρωτική ακτή» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Ηπειρωτική ακτή».

Πύλες εισόδου
• Αεροπορική Συνδεσιμότητα: 

− Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»: Συνδέεται καθημερινά με 
απευθείας πτήσεις με Αθήνα, και κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει συνεργασία με 
εταιρείες που προσφέρουν σύνδεση με χώρες όπως Σουηδία, Νορβηγία, Ουκρανία & 
Κύπρο με πρόσφατα έργα εκσυγχρονισμού / επέκτασης (2019), τα οποία βοήθησαν να 
αναβαθμιστεί σε έναν αερολιμένα ευρωπαϊκού επιπέδου, επιλύοντας προβλήματα 
που περιόριζαν τις δυνατότητές του (π.χ. ανεφοδιασμός σκαφών).

− Διεθνής Αερολιμένας Άκτιου στη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με αναβαθμισμένες υποδομές 
υπό τη διαχείριση της Fraport Greece

• Ακτοπλοϊκή Συνδεσιμότητα: 
− Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος –ανήκει επίσης στο Κεντρικό 

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών –κυρίως επιβατική χρήση, με ακτοπλοϊκή σύνδεση 
με Εσωτερικό και Εξωτερικό, ενώ η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται μέσω φορτηγών.

− Λιμάνι Πρέβεζας: Κυρίως εμπορική χρήση για τη διακίνηση εμπορευμάτων ή για τον 
ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής & αλιευτικών 

− Λιμάνια Πάργας & Σαγιάδας: Μικρά επιβατικά λιμάνια τουριστικού χαρακτήρα 
(εξυπηρέτηση σύνδεσης με Κέρκυρα, Παξούς ή άλλους τουριστικούς προορισμούς)

• Οδική Συνδεσιμότητα: 
− Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα
− Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων
− Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής
− Μεθοριακός Σταθμός Κακαβιάς

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 2 (Εγνατία Οδός | Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα-Βέροια-Θεσσαλονίκη-
Καβάλα-Κομοτηνή-Κήποι)

• Αυτοκινητόδρομος 5 (Ιόνια Οδός| Ιωάννινα- Άρτα-Μεσολόγγι-Πάτρα)

Ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις από το επίκεντρο του προορισμού

Αυτοκίνητο από Πρέβεζα
• Θεσσαλονίκη: 347 χλμ. 
• Αθήνα: 363 χλμ. 
• Πάτρα: 168 χλμ. 
• Ιωάννινα: 104 χλμ. 
• Ηγουμενίτσα: 85 χλμ.
Αυτοκίνητο από Ηγουμενίτσα:
• Θεσσαλονίκη: 322 χλμ. 
• Αθήνα: 484 χλμ. 
• Πάτρα: 289 χλμ. 
• Ιωάννινα: 79 χλμ. 
Ακτοπλοϊκές συνδέσεις 
• Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Σύνδεση με Πάτρα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξούς & Ιταλία (Βενετία, 

Ancona, Bari & Brindisi)
• Λιμάνι Πρέβεζας: Σύνδεση με Λευκάδα & Παξούς- κυρίως με ημερήσιες κρουαζιέρες/ 

εκδρομές – μικρό επιβατικό λιμάνι με τουριστική/εμπορική χρήση
• Λιμάνια Πάργας & Σαγιάδας: Σύνδεση με Κέρκυρα, Παξούς - κυρίως με ημερήσιες 

κρουαζιέρες/ εκδρομές - μικρά επιβατικά λιμάνια με τουριστική χρήσηΣημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Λιμένας Ηγουμενίτσας: 45 χλμ. | 41‘ από Πάργα
• Λιμένας Πρέβεζας: 61 χλμ. | 57’ από Πάργα
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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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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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