Προορισμός «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»

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

Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.
Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.
Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.
Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.
Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα» ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και αποτελεί προορισμό «ομπρέλα», που
περιλαμβάνει της ΠΕ Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Λευκάδας.
Προορισμός «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»
•

Η ΠΕ Κεφαλληνίας με πρωτεύουσα το Αργοστόλι
περιλαμβάνει μικρότερα νησιά του Ιονίου και την
Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο σε έκταση νησί των
Επτανήσων με έκταση 734 τ.χλμ. που βρίσκεται
απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού κόλπου.

•

Η ΠΕ Ιθάκης, με πρωτεύουσα το Βαθύ και έκταση
96 τ.χλμ., βρίσκεται νότια της Λευκάδας και
βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς, από την οποία
χωρίζεται από τον ομώνυμο πορθμό.

•

H ΠΕ Λευκάδας αποτελείται από το νησί της
Λευκάδας, και μικρότερα νησιά του Ιονίου
(Μεγανήσι - 22,5 τ.χλμ., Κάλαμος, Καστός ή αλλιώς
και Πριγκιπόννησα) με πρωτεύουσα την πόλη της
Λευκάδας. Η Λευκάδα έχει έκταση 320 τ.χλμ.
αποτελώντας το τέταρτο μεγαλύτερο σε έκταση
νησί του Ιονίου, ενώ λόγω της κοντινής απόστασης
από την ηπειρωτική χώρα και της σύνδεσής με τα
παράλια της Αιτωλοακαρνανίας μέσω πλωτής
γέφυρας ~20 μ. αποτελεί, ένα από τα δύο νησιά
της Ελλάδας μαζί με την Εύβοια με οδική
προσβασιμότητα.

•

Ο προορισμός αποτελείται από νησιά που είναι
λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένα σε σχέση με την
Κέρκυρα και την Ζάκυνθο, αλλά διαθέτουν
αυθεντικό χαρακτήρα και σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης στο (high-end) Sun & Beach, στον
τουρισμό σκαφών αναψυχής και στον 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 «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση
•

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα με ξεχωριστή ταυτότητα, ήπιο κλίμα, ηλιοφάνεια,
πολυάριθμες παραλίες (23 με Γαλάζια Σημαία) και αεροδρόμια με διεθνή συνδεσιμότητα σε Κεφαλονιά και Άκτιο - από την άλλη πλευρά, δεν διαθέτει υψηλού
επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό και την τουριστική ανάπτυξη της Κέρκυρας και της Ζακύνθου και αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα βασικών υποδομών, ωστόσο
υφίστανται σημαντικές προοπτικές, λόγω της σε εξέλιξη τουριστικής επένδυσης ύψους €165 εκατ. στον Σκορπιό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, καθώς αποτελεί τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των
Επτανήσων με συστάδες νησιών που ευνοούν το island hopping, σε κοντινή απόσταση από την Ιταλία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την ηπειρωτική χώρα, με 1 μαρίνα
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου στη Λευκάδα, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και γεωμορφολογία που ευνοεί τη ναυσιπλοΐα αναψυχής –
ωστόσο απαιτείται η δημιουργία υποδομών και στα υπόλοιπα νησιά του προορισμού για την ανάπτυξη του yachting (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στην Κεφαλονιά λόγω της έντονης αναπτυξιακής δυναμικής που εμφανίζει
την τελευταία 5ετία (τριπλασιασμός επισκεπτών), της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας με την Ιταλία, τις Βαλκανικές χώρες και την Κέρκυρα (βλέπετε
επόμενες σελίδες)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω του σχετικά αναξιοποίητου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου
των νησιών που περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, εκκλησίες και μόνες, την ενετική επίδραση, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των νησιών (π.χ.
παραδοσιακά τραγούδια, πανηγύρια, χοροί, τέχνες κ.α.), καθώς και το μυθολογικό πλαίσιο της Ιθάκης και τη σύνδεση με τη Δυτική Ευρώπη που μπορούν να
αξιοποιηθούν για την προβολή και προώθηση του προορισμού και τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών και αφήγησης (βλέπετε επόμενες σελίδες)

•
•

Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
Το νησιωτικό σύμπλεγμα δε διαθέτει υποδομές που μπορούν να υποστηρίζουν το MICE τουρισμό - από τα 3 νησιά, μόνο στην Κεφαλονιά υπάρχει συνεδριακή
υποδομή (και συγκεκριμένα 1 ξενοδοχείο 4* με δυνατότητα φιλοξενίας έως 500 συνέδρων) που ωστόσο συμπεριλαμβάνεται και λειτουργεί υποστηρικτικά στο
Sun & Beach τουριστικό προϊόν του προορισμού

•
•

Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
Το νησιωτικό σύμπλεγμα του προορισμού δε διαθέτει υποδομές για City Break τουρισμό

Sun &
Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός &
Θρησκευτικός Τουρισμός

City
Break

MICE
Κύριο τουριστικό προϊόν

Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη
υποστηρικτικό / δευτερεύον
προϊόν

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

•
•

•

Νησιωτικό σύμπλεγμα με ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με πάνω από 200 ημέρες ηλιοφάνειας ανά έτος- με την
πλειοψηφία των βροχοπτώσεων να περιορίζεται μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου- κατάλληλο για
ταξιδιώτες που επιθυμούν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο ή υπαίθριες δραστηριότητες.
Διαφορετικοί προορισμοί σε κοντινές αποστάσεις με ξεχωριστές ταυτότητες που μπορούν να αποτελέσουν έναν
ενιαίο προορισμό, καθώς συνδέονται ακτοπλοϊκώς με καθημερινά δρομολόγια, κατάλληλοι και για μονοήμερες
αποδράσεις με ιδιωτικά σκάφη (island hopping) με συνολικά 23 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία
(~5,0% στο σύνολο της χώρας) – 15 στην ΠΕ Κεφαλληνίας, 7 στην ΠΕ Λευκάδας και 1 στην ΠΕ Ιθάκης
− Η πολύπλοκη ακτογραμμή της Κεφαλονιάς κρύβει αρκετές εναλλαγές και μοναδικές παραλίες, οργανωμένες
και κοσμοπολίτικες ή απομονωμένες και ερημικές, μικρούς κόλπους ή μεγάλες ακροθαλασσιές, με άσπρα
βότσαλα ή ξανθή /κόκκινη άμμο και ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές με πλήθος δραστηριοτήτων για
μικρούς και μεγάλους, καθαρές παραλίες, γραφικά χωριά και ταβέρνες με παραδοσιακό φαγητό και πολλές
δυνατότητες ψυχαγωγίας και άθλησης για παιδιά.
− Με ευκολία προσέγγισης και από τη στεριά, η Λευκάδα αποτελεί ιδανικό προορισμό για οικογενειακές
διακοπές, με οργανωμένες, ήσυχες και καταγάλανες παραλίες και ποικιλία επιλογών με ήσυχα και ήρεμα
χωριά, τοπικές γεύσεις και πληθώρα επιλογών για σπορ και δραστηριότητες.
− Η Ιθάκη αποτελεί ανερχόμενο προορισμό για όσους αναζητούν την αυθεντικότητα, την ηρεμία και την
υψηλή ποιότητα στις διακοπές τους, με boutique υποδομές, και συνδυάζει την παρθένα και πλούσια φύση,
την πολιτιστική κληρονομιά και τις εναλλακτικές δραστηριότητες (π.χ. καγιάκ, πεζοπορία), δημιουργώντας
έναν εξειδικευμένο χαρακτήρα για το προσφερόμενο προϊόν Sun & Beach.
Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» σε απόσταση 8 χλμ. από το Αργοστόλι και Αεροδρόμιο Ακτίου στην
Αιτωλοακαρνανία σε απόσταση ~20 χλμ. από την Λευκάδα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί και βρίσκονται υπό τη
διαχείριση της Fraport Greece (330,3 χιλ. και 300,7 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019, αντίστοιχα)
Σχετικά χαμηλό ποσοστό καταλυμάτων υψηλών κατηγοριών με τον αριθμό ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων
δωματίων 4*, 5* και 4Κ να αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών δωματίων (ΠΕ Ιθάκης 4,1%, ΠΕ Λευκάδας 9,4%,
ΠΕ Κεφαλληνίας 21,1%), ωστόσο αναμένεται ανάπτυξη του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Λευκάδα λόγω νέων
τουριστικών επενδύσεων με κυριότερη την εμβληματική επένδυση (7 vip σουίτες, 12 επαύλεις, ανάπλαση
χώρων με αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδότοποι, τεχνητή λίμνη) από τον Ρώσο μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ
στον Σκορπιό, το ιδιωτικό νησί που άνηκε στον Αριστοτέλη Ωνάση, αναμενόμενου ύψους άνω των €165 εκατ., η
μεγαλύτερη σε εξέλιξη στην Ελλάδα με σαφή στόχευση σε ultra-high net worth individuals που αναμένεται να
δώσει ώθηση και να αναδείξει την Λευκάδα και το Μεγανήσι
Εντοπίζονται ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων / απορριμμάτων σε Λευκάδα που υποβαθμίζουν την εικόνα του
προορισμού στους επισκέπτες, ποιότητας ύδρευσης στην Ιθάκη, ορισμένες ελλείψεις και αδυναμίες στις δομές
υγείας, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ αναγκαία κρίνονται έργα αναβάθμισης οδικού
δικτύου στη Λευκάδα (βελτίωση οδοστρώματος, σήμανσης και διαγράμμιση) και στην Κεφαλονιά – ο
προορισμός εμφανίζει έντονη εποχικότητα, υψηλή εξάρτηση από tour operators, ενώ υπολείπεται σημαντικά
της Ζακύνθου και της Κέρκυρας σε αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου πλην κάμπινγκ (322,5 χιλ.
έναντι 720,9 χιλ. και 1,2 εκατ., αντίστοιχα το 2019)

Ναυτικός Τουρισμός
Yachting (σκάφη αναψυχής)
• Τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Ιόνιων Νήσων, από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για σκάφη
αναψυχής στην Ελλάδα, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών, της εγγύτητας με την Ιταλία, τις δυτικές ακτές των
Βαλκανίων και της ηπειρωτικής χώρας, της εκτεταμένης ακτογραμμής, καθώς και της εγγύτητας των νησιών
μεταξύ τους που δημιουργεί συστάδες νησιών, εύκολα προσεγγίσιμα και επισκέψιμα σε μία διαδρομή με σκάφη
αναψυχής (island hopping)
• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη ακτογραμμή (η Κεφαλονιά έχει γεωμορφολογία με κόλπους και ακρωτήρια)
και αρκετοί νησιωτικοί προορισμοί σε κοντινή ναυτική απόσταση που συνθέτουν έναν ενιαίο προορισμό για
διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό με πολιτιστικά αξιοθέατα, θαλάσσιες σπηλιές και πλήθος ανεξερεύνητων
παραλίων. Πιο συγκεκριμένα:
− Για όσους επιθυμούν μονοήμερες αποδράσεις σε 2 ή 3 νησιά (π.χ. island hopping σε Κεφαλονιά-Ιθάκη)
− Για όσους επιθυμούν με βάση τη Λευκάδα να κατευθυνθούν προς το Βόρειο Ιόνιο (π.χ. Παξοί- Αντίπαξοι,
Πάργα, Σύβοτα, Κέρκυρα και Διαπόντια νησιά κ.α.) ή το Νότιο Ιόνιο (Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, Ιθάκη,
Κεφαλονιά, Ζάκυνθο κ.α.) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 εβδομάδα)
− Για επισκέπτες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι διαμένουν μέσα στο σκάφος και επισκέπτονται
δημοφιλείς παραλίες ή απόμερους κόλπους για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα (π.χ. Φισκάρδο Κεφαλονιάς)
• Το yachting εξυπηρετείται από τη Μαρίνα Λευκάδας και 10 χωροθετημένα αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (5
σε Λευκάδα, 4 σε Κεφαλονιά και 1 σε Ιθάκη), καθώς και λοιπές υποδομές και σημεία ελλιμενισμού σκαφών σε
απάνεμα λιμάνια και όρμους, ωστόσο υφίσταται ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, ώστε να δημιουργηθεί
δίκτυο μαρίνων που θα αναπτύξει περαιτέρω τον προορισμό «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»
− Μαρίνα Λευκάδας (Αλυκές), βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, στην ανατολική πλευρά του νησιού με
ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, 620 θέσεις ελλιμενισμού για
σκάφη μήκους έως 45 μ. και βυθίσματος έως 3,30 μ., 280 θέσεις διαχείμασης (20.000 τ.μ. χερσαίου χώρου),
24/7 παροχή νερού και ρεύματος, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, WiFi (μέσω προπληρωμένης κάρτας),
χώρους στάθμευσης, τεχνικές υπηρεσίες, 24/7 φύλαξη και περιβάλλοντα χώρο με επιχειρήσεις εστίασης,
ξενοδοχείο και μαγαζιά
− Μαρίνα Αργοστολίου, ανενεργή και απαξιωμένη μετά την κατασκευή της το 2002, τμήμα του
χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ, δίπλα στον οικότοπο «Ακρωτήριο Δρέπανο Κεφαλονιάς» σε απόσταση 10 χλμ.
από το αεροδρόμιο, με 190 θέσεις ελλιμενισμού, χερσαία ζώνη 46 χιλ. τ.μ. και θαλάσσια ζώνη 26 χιλ. τ.μ. με
ολοκληρωμένη την πρώτη φάση κατασκευαστικών εργασιών στην θαλάσσια ζώνη
− Εγκεκριμένη από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επένδυση ύψους €70 εκατ., στο Βλυχό
Λευκάδας για δημιουργία νέας μαρίνας με 800 θέσεις ελλιμενισμού, ξενοδοχεία, υποδομές εστίασης,
αναψυχής, περιπάτου κ.α.
− Λιμάνια Βαθύ και Φρικών, όπου μπορεί να αγκυροβολήσει μικρός αριθμός σκαφών, χωρίς οργανωμένη
μαρίνα με επιπλέον υποδομές
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Ναυτικού Τουρισμού (κρουαζιέρα) και Πολιτιστικού
& Θρησκευτικού Τουρισμού.
Ναυτικός Τουρισμός
Κρουαζιέρα
• Ιδανική γεωγραφική θέση, σε κεντρικό σημείο της Μεσογείου, σε εγγύτητα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω
Ιταλίας και τις Βαλκανικές χώρες, με κατάλληλη νησιωτική διασπορά, μεγάλη ακτογραμμή, σε κοντινή απόσταση
από την Κέρκυρα που αποτελεί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προορισμό κρουαζιέρας
• Σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της κρουαζιέρας στην ΠΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης με τον αριθμό των προσεγγίσεων
κρουαζιερόπλοιων να αυξάνεται κατά 68% και τον αριθμό των επιβατών κατά 195% την πενταετία 2014-2019
φτάνοντας τα 133 πλοία (23,2% της κίνησης κρουαζιερόπλοιων της Περιφέρειας) και τους 259.261 επισκέπτες το
2019 (24,8% των αφίξεων επισκεπτών κρουαζιέρας της Περιφέρειας) με τον προορισμό να μπορεί να
προσελκύσει κρουαζιερόπλοια με κατεύθυνση προς την Κέρκυρα ή την Κροατία
− Λιμένας Αργοστολίου με υποδομές υποδοχής κρουαζιερόπλοιων με προβλήτα μήκους 160,4 μ. που δύναται
να εξυπηρετήσει την πρόσδεση 1 κρουαζιερόπλοιου στην εξωτερική πλευρά του λιμανιού και την
αγκυροβόληση μέχρι 3 κρουαζιερόπλοιων – πρόκειται για μία υποδομή σχετικά χαμηλού κόστους, εντός του
λιμανιού, δείγμα βέλτιστης πρακτικής
• Σύμφωνα με τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί στο π.χ.Π για την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων (2019), με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, προτείνονται, μεταξύ άλλων, έργα για
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων σε Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία
περιφερειακής θεματικής κρουαζιέρας, με μικρά κρουαζιερόπλοια στην οποία θα συμμετέχουν διάφορα μεγάλα αλλά και μικρότερα- νησιά της Περιφέρειας

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
•

•

•
•

•

•

•

Ποικιλόμορφο πολιτισμικό υπόβαθρο με ιταλικές επιρροές λόγω της Ενετοκρατίας και μνημειακό απόθεμα από
διαφορετικές ιστορικές περιόδους- από Παλαιολιθική & Νεολιθική Εποχή, Μυκηναϊκή & Κλασική Εποχή,
Ρωμαϊκή & Βυζαντινή Εποχή, την Ενετοκρατία- με τους 2 παγκόσμιους πολέμους και τους καταστροφικούς
σεισμούς να έχουν πλέον διαμορφώσει την πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού
Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων, Ρωμαϊκό Νεκροταφείο
Φισκάρδου σε Κεφαλονιά, Προϊστορικοί Τύμβοι στη Λευκάδα, Αρχαία Ακρόπολη και Παλάτι Τζανή σε Ιθάκη κ.α.),
και ορισμένα μουσεία (π.χ. Κοργιαλένειο Μουσείο, Ιστορικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο σε Κεφαλονιά,
Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ιθάκη, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ Φανερωμένης σε Λευκάδα κ.α.) που ωστόσο
παρουσιάζουν μικρή ή και μηδενική επισκεψιμότητα
Θρησκευτικοί πόροι κυρίως Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές εκκλησίες (π.χ. Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά,
Μοναστήρι Φανερωμένης στη Λευκάδα, Ιερά Μονή Καθαρών στην Ιθάκη κ.α.) σε συνδυασμό με την
εκκλησιαστική τέχνη των Ιονίων Νήσων
Νησιωτικοί προορισμοί με ενετικό- ιταλικό χαρακτήρα και εμφανείς επιρροές από τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική
των κτιρίων (π.χ. κεραμοσκεπή σπίτια, επιβλητικά αρχοντικά, πέτρινα καντούνια κ.α.) και ιστορικό επιτυχούς
διοργάνωσης εκδηλώσεων και φεστιβάλ με εθνική ή διεθνή εμβέλεια (π.χ. Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στο
Αργοστόλι, & Sarista Festival στη Κεφαλονιά, Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας κ.α.)
Μοναδική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων (π.χ. τοπική διάλεκτος
με στοιχεία επίδρασης από λατινογενείς γλώσσες, μουσική παράδοση με φιλαρμονικές ορχήστρες, καντάδες και
παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί και τοπικά έθιμα / πανηγύρια κ.α.), τις παραδοσιακές τέχνες (π.χ.
κεντήματα) και την τοπική γαστρονομία (π.χ. ρομπόλα - ποικιλία λευκού κρασιού, μάντολες κ.α.)
Αξιοποίηση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή τη δημιουργία ξένων κινηματογραφικών
παραγωγών στην Ελλάδα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού, όπως η
περίπτωση της ταινίας «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη» που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά και, βάσει έρευνας
του ΙΟΒ, έφερε αύξηση ~14% στην επισκεψιμότητα του νησιού
Δυνατότητα ανάπτυξης και προώθησης θεματικών πολιτιστικών διαδρομών και αφηγηματικού περιεχομένου
που θα αξιοποιούν την διασύνδεση του προορισμού με τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς και την
παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του ομηρικού έπους «Οδύσσεια» και θα μπορούν να ενταχθούν στο ευρύτερο
πολιτιστικό & θρησκευτικό τουριστικό προϊόν του προορισμού «Ιόνια Νησιά», καθώς και να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού και να εμπλουτίσουν το προϊόν του Sun & Beach και του Ναυτικού
Τουρισμού στον προορισμό «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»
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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 «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα».
Αξιολόγηση

Αγροτουρισμός

Αιτιολόγηση
• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Αγροδιατροφική παραγωγή, παραδοσιακοί οικισμοί, τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί και ορισμένα δυτικού τύπου αγροκτήματα,
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων, υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. επισκέψιμοι αμπελώνες σε Λευκάδα και Κεφαλονιά), τα οποία ωστόσο
κατάλληλα για ανάπτυξη ολοκληρωμένων αγροτουριστικών μονάδων στα πρότυπα της Ιταλίας, και δυνατότητα διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα
συμπεριλαμβάνονται στον Γαστρονομικό Τουρισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)
με τον τουρισμό για τη δημιουργία αγροτουριστικών εμπειριών για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)
•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υδροβιότοποι, καταρράκτες, πυκνή βλάστηση) και υποδομές, όπως π.χ. περιπατητικές
διαδρομές, που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος και σχετικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό / ενίσχυση του Sun & Beach και των
άλλων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ορεινούς όγκους με θάλασσα, κατάλληλο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, θαλάσσια αθλήματα και καταδύσεις για τον
εμπλουτισμό / ενίσχυση του Sun & Beach και των άλλων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών, όπως π.χ. τα επισκέψιμα οινοποιεία, τα προϊόντα ΠΓΕ, τα παραδοσιακά προϊόντα και εδέσματα, η πλούσια επτανησιακή
γαστρονομική παράδοση, ο αναδυόμενος οινοτουριστικός προορισμός της Κεφαλονιάς, που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε
επόμενη σελίδα)

•
•

Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
Γενικότερα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιημένο ιαματικό κέντρο, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ξενοδοχεία που προσφέρουν
υπηρεσίες spa σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν και σχετίζονται, κυρίως, με το τουριστικό προϊόν Sun & Beach του προορισμού.

Οικοτουρισμός

Sports &
Activities

Γαστρονομικός
Τουρισμός

Τουρισμός
Ευεξίας
Κύριο τουριστικό προϊόν

Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη
υποστηρικτικό / δευτερεύον
προϊόν

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

Αγροτουρισμός
•

Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή και παράδοση, τοπικές πρώτες ύλες, παραδοσιακοί οικισμοί,
τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί και ορισμένα δυτικού τύπου αγροκτήματα
που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων αγροτουριστικών μονάδων στα
πρότυπα της Ιταλίας με υψηλού επιπέδου υποδομές θεματικού χαρακτήρα και παροχή αυθεντικών
βιωματικών αγροτικών και γαστρονομικών εμπειριών

•

Δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών παραγωγών με τις τουριστικές επιχειρήσεις του προορισμού
για την δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού / παραδοσιακού
χαρακτήρα (π.χ. τρύγος / συγκομιδή ελιάς, συλλογή οπωροκηπευτικών, τυροκομία, ζύμωμα
ψωμιού) για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων

•

Συνδυασμός ορεινών όγκων και θάλασσας, πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι μοναδικής
ομορφιάς, με σπήλαια (π.χ. Σπήλαιο Νυμφών στην Ιθάκη), καταρράκτες (π.χ. Καταρράκτες Νυδρίου
στη Λευκάδα, Καταρράκτες στο Φαράγγι της Γραδούς στην Κεφαλλονιά), φαράγγια (π.χ. Φαράγγι
Μέλισσας και Φαράγγι στο Δημοσάρι στη Λευκάδα, Φαράγγι της Γραδούς και Φαράγγι του Πόρου
στην Κεφαλονιά), υδροβιότοπους (π.χ. Περιοχή Λιμνοθάλασσας στην Λευκάδα – υδροβιότοπος
διεθνούς σημασίας), ορεινούς όγκους (π.χ. Όρος Αίνος στη Κεφαλλονιά, Μέγα Όρος και Όρος
Σταυρωτά στη Λευκάδα) και πλούσιο υποθαλάσσιο περιβάλλον, ιδανικό για τους λάτρεις της
κατάδυσης με υποθαλάσσια σπήλαια, υφάλους και πλούσια υδρόβια ζωή

•

Η Κεφαλονιά διαθέτει το πλέον πολύπλοκο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, με τις αναλογίες μεταξύ
ορεινών, ημιορεινών και πεδινών περιοχών να διαμορφώνονται περίπου στο 1/3 της συνολικής
έκτασης του νησιού για κάθε κατηγορία, σε συνδυασμό με τη θάλασσα, τους πλούσιους φυσικούς και
περιβαλλοντικούς πόρους μοναδικής ομορφιάς και οικολογικής αξίας (π.χ. θαλάσσια σπήλαια
Μελισσάνης, Εθνικός Δρυμός Αίνου κ.α.) που φιλοξενούν την πλούσια χλωρίδα (π.χ. ~500 είδη φυτών
στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου) και πανίδα του νησιού (π.χ. αλεπού, φιδαετός κ.α.).

•

Περιηγητικό ενδιαφέρον με πεζοπορικές διαδρομές και στις 3 ΠΕ (σε παραθαλάσσια ή ορεινά
τμήματα ή ακόμα και σε οικιστικούς ιστούς) και λοιπές δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη
σε επαφή με τη φύση (π.χ. ιππασία, καταδύσεις κ.α.)

•

Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας με βάση την εθνική και την διεθνή νομοθεσία όπως:
− Εθνικός Δρυμός Αίνου (Κεφαλονιά) - σημαντικός υγρότοπος τμήμα του δικτύου Natura 2000
− Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους - συγκεκριμένα 4 σε Λευκάδα και 3 σε Κεφαλονιά
− Καταφύγιο θηραμάτων στην περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα)
− 34 Παραδοσιακοί Οικισμοί – συγκεκριμένα 2 σε Λευκάδα, 4 σε Ιθάκη και 28 σε Κεφαλονιά

10

Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αθλητικού και του Γαστρονομικού
Τουρισμού.
Γαστρονομικός Τουρισμός

Sports & Activities
•

Μεγάλο εύρος επιλογών και δραστηριοτήτων στον τομέα του Sports & Activities, με καιρικές
συνθήκες και φυσικό περιβάλλον που ευνοούν εξειδικευμένα θαλάσσια σπορ όπως π.χ. windsurfing,
kitesurfing, canoe-kayak, sea-kayaking, parasailing, ιστιοπλοΐα κ.α. (με την παραλία Βασιλική στη
Λευκάδα να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες στον κόσμο για windsurfing), καθώς και
εγκαταστάσεις mini golf στην Κεφαλονιά

•

Ιδανικός προορισμός για καταδυτικές εξορμήσεις στις απάνεμες ανατολικές ακτές της Λευκάδας και
στα γύρω νησιά, με οργανωμένα καταδυτικά κέντρα σε Νικιάνα και Νυδρί που προσφέρουν
εκπαιδευτικά προγράμματα και καταδυτικές εκδρομές, καταδυτικά κέντρα στην Κεφαλονιά (π.χ. σε
Σκάλα και Λάσση) που διοργανώνουν υποβρύχιες εξορμήσεις στις υποθαλάσσιες σπηλιές, στο
Φισκάρδο, στο βυθισμένο υποβρύχιο «Περσέας» και στη λίμνη Μελισσάνης, καθώς και καταδυτικές
εξορμήσεις στην υποθαλάσσια περιοχή της Ιθάκης.
− 5 προορισμοί βρίσκονται στη λίστα με τα 91 ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ
(Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) για οργανωμένες
καταδύσεις αναψυχής (3 σε Κεφαλονιά, 1 σε Ιθάκη & 1 σε Λευκάδα)
− Σύμφωνα με τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που έχουν θεσμοθετηθεί στο π.χ.Π για την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2019), με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
προτείνεται η δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναψυχής - φυσικών μουσείων θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων, μεταξύ άλλων, σε Λευκάδα (αξιοποίηση αρχαίου
ναυαγίου στα ανοιχτά των Συβότων), Μεγανήσι, Κεφαλονιά (με προτεραιότητα στη διερεύνηση
του θαλάσσιου χώρου του κόλπου Αργοστολίου) και Ιθάκη.

•

•

Πλούσια γαστρονομική παράδοση και κουζίνα με ιταλικές επιρροές λόγω της Ενετοκρατίας με τοπικά
προϊόντα και εδέσματα (Φέτα Κεφαλονιάς, Σκόρδο Ερύσσου Κεφαλονιάς, Πεπόνι Ερύσσου
Κεφαλονιάς, Φακές Εγκλουβής Λευκάδας, Ελαιόλαδο & Βότανα Ιθάκης κ.α.), προϊόν ΠΓΕ το
Ελαιόλαδο Κεφαλονιάς, παραδοσιακά παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων / ποτών και τοπικές
αγορές που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές
(π.χ. Κεφαλλονίτικη Κρεατόπιτα, Σοφιγάδο, Μαριδόπιτα, Λαδόπιτα, Ριγανάδα, Συκόπιτα, Γαριδόπιτα,
Πουλέντα κ.α.)

•

Νησιά με σημαντική οινική παράδοση με 3 οίνους ΠΟΠ (Μοσχάτο Κεφαλονιάς, Ρομπόλα,
Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς) και 4 οίνους ΠΓΕ (Μαντζαβινάτα, Κεφαλονιά, Πλαγιές Αίνου, Μεταξάτα)
στην Κεφαλονιά (υψηλότερη συγκέντρωση οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας), 1
οίνο ΠΓΕ στη Λευκάδα και ερασιτεχνική / χωρική παραγωγή κρασιών στην Ιθάκη

•

Επισκέψιμα οινοποιεία και αμπελώνες, όπως Ορεάλιος Γη, Divino Wines & Vinegar στην Κεφαλονιά
και το Καρσάνικο οινοποιείο στην Λευκάδα

•

Η Κεφαλονιά συγκαταλέγεται πλέον στους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς οινοτουρισμού στην
Ελλάδα, με τον αμπελώνα Ιονίου να βρίσκεται στην 7η θέση του οινικού χάρτη της Ελλάδας ως προς
την έκταση των αμπελιών και ως προς το πλήθος των παραγόμενων κρασιών με 193 κωδικούς κρίνεται αναγκαία η κατάλληλη αξιοποίηση και προώθηση, ώστε να αποτελέσει εδραιωμένο
προορισμό για τους λάτρεις του οινοτουρισμού.

Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα που μπορούν
να αποτελέσουν πόλο έλξης για (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) αθλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό – όπως π.χ. η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ρεγκάτα και το Φεστιβάλ Θαλάσσιων Αθλημάτων με
αθλητές από Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία σε αθλήματα όπως π.χ. yachting, windsurfing και Laser
Dinghy και ο ποδηλατικός γύρος στην Κεφαλονιά «Kefalonia Bike Challenge», 200 χλμ., με αθλητές
από Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και την υπόλοιπη Ελλάδα
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα» με βάση την μεθοδολογία που έχει
προδιαγραφεί.
Α/Α

1

2

Κριτήρια

Προσβασιμότητα &
συνδεσιμότητα

Κύρια τουριστικά
προϊόντα

Βάρος
κριτηρίου

35%

25%

Βαθμολογία

Σχόλια

3,7

• Αεροπορική: 4,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 4,0 / 5,0 | Οδική: 2,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0
• Ανεπτυγμένες υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας:
− Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» σε απόσταση 8 χλμ. (10’) από Αργοστόλι με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece,
καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα με πάνω από 2 πτήσεις, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο δραστηριοποιούνται διεθνείς εταιρείες με προγραμματισμένες
πτήσεις και charter από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (330,3 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019)
− Αεροδρόμιο Άκτιου στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας σε απόσταση σχεδόν 20 χλμ. από τη Λευκάδα με αυτοκίνητο (~21’) - με αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη
διαχείριση της Fraport Greece (300,7 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019)
• Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με αρκετά δρομολόγια που συνδέουν τους νησιωτικούς προορισμούς μεταξύ τους, με την ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. Πάτρα, Κυλλήνη) και κατά τη θερινή περίοδο- την Ιταλία (Λιμάνια 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):
− Κεφαλονιά: Σάμη (σύνδεση κυρίως με Ιθάκη, Αστακό, Πάτρα και Ιταλία), Αργοστόλι (σύνδεση κυρίως με Κυλλήνη), Πόρος (καθημερινή σύνδεση κυρίως με Κυλλήνη
και Ιθάκη), Φισκάρδο (σύνδεση με Λευκάδα- κατά τη θερινή περίοδο)
− Ιθάκη: Πίσω Αετού (σύνδεση κυρίως με Κεφαλονιά, Αστακό, Πάτρα, Κυλλήνη και Λευκάδα μόνο κατά τη θερινή περίοδο), Φρίκες (καθημερινή σύνδεση κυρίως με
Λευκάδα- κατά τη θερινή περίοδο), Βαθύ (σύνδεση κυρίως με Πάτρα και Κυλλήνη)
− Λευκάδα: Νυδρί (σύνδεση κυρίως με Κεφαλονιά κατά τη θερινή περίοδο), Βασιλική (σύνδεση κυρίως με Ιθάκη- κατά τη θερινή περίοδο)
• Οδική προσβασιμότητα από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες στη Λευκάδα μέσω της Ιόνιας Οδού (Αυτοκινητόδρομος 5)
• Αδυναμίες στο διαμήκη οδικό άξονα σε κάθε νησί (κυρίως δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο) με αναγκαία έργα βελτίωσης στο οδόστρωμα, στη σήμανση, στη
διαγράμμιση, μεγαλύτερα έργα για τον περιορισμό απότομων στροφών σε Κεφαλονιά (και λόγω του κυκλώνα «Ιανός») και έργα ασφάλειας στη Λευκάδα
• Αδυναμίες σε ακτοπλοϊκή και αεροπορική προσβασιμότητα στην Ιθάκη - έλλειψη απευθείας διεθνούς προσβασιμότητας
• Η ανάπτυξη υποδομών υδατοδρομίων και η ενεργοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξή των νησιών ως ενιαίου προορισμού

2,2

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): νησιωτικοί προορισμοί με ξεχωριστή ταυτότητα, ήπιο κλίμα, ηλιοφάνεια και πολυάριθμες (οργανωμένες ή ελεύθερες) παραλίες (23 παραλίες
βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία) που ενδείκνυνται για θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα – τα νησιά, ωστόσο δεν εμφανίζουν
την ανάπτυξη και το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κέρκυρας και της Ζακύνθου, αντιμετωπίζουν ζητήματα βασικών υποδομών, αλλά εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική
• Ναυτικός Τουρισμός (yachting 0,3 / 0,5): ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και γεωμορφολογία κατάλληλη για ναυσιπλοΐα αναψυχής, με συστάδες νησιών για island hopping
σε κοντινή απόσταση από την Ιταλία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την ηπειρωτική χώρα, με 1 ανεπτυγμένη μαρίνα στην Λευκάδα – ωστόσο, υφίσταται ανάγκη
επενδύσεων σε υποδομές για τη δημιουργία δικτύου μαρίνων που θα αναπτύξει περαιτέρω τον προορισμό (ανάγκη αξιοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων στη
Μαρίνα Αργοστολίου, εγκεκριμένη απόφαση για τη δημιουργία νέας μαρίνας 800 θέσεων στο Βλυχό Λευκάδας)
• Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα 0,3 / 0,5): αυξητική πορεία την περίοδο 2014-2019 ως προς τον αριθμό των επιβατών (+195%) για το λιμάνι της Κεφαλονιάς
(Αργοστόλι) με κατάλληλες υποδομές για υποδοχή 1 κρουαζιερόπλοιου (αγκυροβόληση 3 κρουαζιερόπλοιων) και πλεονεκτική γεωγραφική θέση
• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6/ 1,0): σχετικά αναξιοποίητοι πολιτιστικοί και θρησκευτικοί πόροι που σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την
κουλτούρα των νησιών που συνδυάζουν το ελληνικό με το ενετικό στοιχείο, τη διασύνδεση με το μυθολογικό πλαίσιο της Οδύσσειας και την Δυτική Ευρώπη μπορούν
να στηρίξουν τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού, να ενισχύσουν την ταυτότητα του προορισμού και να αποτελέσουν τη βάση για τη
δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα» με βάση την μεθοδολογία που έχει
προδιαγραφεί.
Α/Α

3

Κριτήρια

Συμπληρωματικά
τουριστικά προϊόντα

Βάρος
κριτηρίου

10%

Βαθμολογία

Σχόλια

1,4

• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): αγροδιατροφική παραγωγή, παραδοσιακοί οικισμοί, τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί και ορισμένα δυτικού τύπου
αγροκτήματα, κατάλληλα για ανάπτυξη ολοκληρωμένων αγροτουριστικών μονάδων στα πρότυπα της Ιταλίας, και δυνατότητα διασύνδεσης του αγροδιατροφικού
τομέα με τον τουρισμό για τη δημιουργία αγροτουριστικών εμπειριών για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων
• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υγρότοποι, πυκνή βλάστηση κ.α.) και υποδομές όπως περιπατητικές
διαδρομές που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος και σχετικών δραστηριοτήτων ως υποστηρικτικά στα κύρια τουριστικά προϊόντα
• Sports & Activities (0,25 / 1,0): καιρικές συνθήκες και περιβάλλον που ευνοούν την ανάπτυξη εξειδικευμένων θαλάσσιων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων
(θαλάσσια αθλήματα, καταδύσεις), καθώς και τη διοργάνωση θαλάσσιων αθλητικών εκδηλώσεων για τον εμπλουτισμό των κύριων τουριστικών προϊόντων και την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): επτανησιακή γαστρονομική παράδοση με ιταλικές επιρροές, τοπικά εδέσματα και συνταγές, τοπική αγροδιατροφική παραγωγή
με προϊόν ΠΓΕ, οινική παράδοση με επισκέψιμα οινοποιεία και 8 οίνους ΠΟΠ / ΠΓΕ σε Κεφαλονιά (αναδυόμενος οινοτουριστικός προορισμός) και Λευκάδα

4

Διεθνής φήμη &
αναγνωρισιμότητα,
σημεία
ενδιαφέροντος &
Mνημεία UNESCO

20%

2,6

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
− Μεταξύ των 15 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη για το 2021 από την ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, «European Best
Destinations», την 5η θέση κατέχει η Κεφαλονιά.
− Στη λίστα του Conde Nast Traveller με τις 15 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης (2021), τη 2η θέση κατέχει το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, με την ολόλευκη άμμο και
τα κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά.
− Σε δημοσίευμα της Telegraph (2016) για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για οικογενειακές διακοπές, βρίσκονται 3 ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων
και η Λευκάδα.
• ~600 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό
«Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»
• Απουσία μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO στον προορισμό «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»

5

Υφιστάμενη ζήτηση

5%

1,0

•

6

Υφιστάμενη
προσφορά (διαμονή)

5%

Συνολική βαθμολογία προορισμού

1,5

~322,5 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~18,5 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019
• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~16,0% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

2,6 / 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 «Κεφαλονιά, Ιθάκη &
Λευκάδα» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία, Πολωνία1, Ολλανδία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία
Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Αυστρία,
Σερβία, Ελβετία, Βέλγιο,
Σουηδία, Δανία, Τσεχία)

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Αυστρία,
Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία,
Δανία)

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Αυστρία,
Σερβία, Ελβετία, Βέλγιο,
Σουηδία, Δανία)

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Κεφαλονιά, Ιθάκη &
Λευκάδα» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία,
Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(εστίαση σε Γαλλία, Αυστρία,
Ρωσία, Σερβία, Βέλγιο,
Ελβετία, Σουηδία, Δανία,
Τσεχία)

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

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

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

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας

Στρατηγικές δράσεις
•

Προώθηση/προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας των αεροδρομίων του Ακτίου και της Κεφαλλονιάς και ενίσχυση συνδεσιμότητας τους με το
εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

•

Εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας με το εξωτερικό εκτός της θερινής περιόδου

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και βελτίωση •
της συνδεσιμότητας μεταξύ των προορισμών
Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Λευκάδας
•
•
•

•
•
1.1.3 Βελτίωση/αναβάθμιση του οδικού δικτύου

•
•
•
•

•
•
•
1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

•
•
•

Προστασία υποδομών λιμένων από έντονα καιρικά φαινόμενα με την κατασκευή κατάλληλων κρηπιδωμάτων καθώς και αισθητική ανάπλαση του
περιβάλλοντα χώρου ειδικότερα στους λιμένες Αργοστολίου και Ληξουρίου
Μεταφορά του εμπορικού λιμένα Αργοστολίου σε χώρο κοινής αποδοχής που θα καλύπτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις με σκοπό να περιοριστούν τα
κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται εντός της πόλης και να αναβαθμιστεί η τουριστική χρήση του θαλάσσιου κόλπου του Αργοστολίου
Αναβάθμιση του λιμένα Πόρου Κεφαλονιάς με έμφαση στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που θα προσφέρουν βασικές υπηρεσίες όπως χώροι
υγιεινής, εκδοτήρια κ.α. και τροποποίηση της πύλης εισόδου
Αναβάθμιση των λειτουργικών υποδομών στο Νυδρί της Λευκάδας, κατασκευή νέας προβλήτας στο λιμάνι της Λευκάδας, αναβάθμιση του λιμένα
Βασιλικής Λευκάδας που περιλαμβάνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την εκβάθυνση του λιμένα, έργο που θα επιτρέψει επιπλέον γραμμή
σύνδεσης με την Κεφαλονιά και ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του λιμένα Νικιάνας με έργα ενίσχυσης της ασφάλειας, εκβάθυνσης και
κατασκευής νέας προβλήτας
Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών με στόχο να επιτραπεί η αύξηση των θαλάσσιων δρομολογίων και η διασυνοριακή σύνδεση με την Ιταλία
Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Μεγανησίου με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου
υδατοδρομίων (λειτουργία του εντός του 2021) και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής / διαπεριφειρειακής συνδεσιμότητας
Άμεση ολοκλήρωση της διπλής σύνδεση της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία ώστε να μειωθεί ο χρόνος σύνδεσης με το αεροδρόμιο του
Ακτίου και να αξιοποιηθεί ως πύλη εισόδου από διεθνείς προορισμούς
Έργα προστασίας για τον περιορισμό των κατολισθήσεων λόγω διάβρωσης των ορεινών όγκων που περιβάλλουν το οδικό δίκτυο και επηρεάζονται
άμεσα από τη σεισμική δραστηριότητα και τις έντονες βροχοπτώσεις
Αναβάθμιση του οδικού δικτύου για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος στη Λευκάδα που βρίσκονται
περιμετρικά του νησιού - οι βελτιώσεις απαιτούν διαπλάτυνση του δρόμου, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση, σήμανση και αύξηση της ορατότητας
Αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη - τα έργα αποκατάστασης αφορούν στις επιπτώσεις που προκάλεσε
πρόσφατο έντονο καιρικό φαινόμενο (Ιανός) ειδικότερα στους παράκτιους δρόμους, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται έργα βελτίωσης όπως διαπλάτυνση
των οδικών αξόνων, ανανέωση της χάραξης και αποτελεσματικότερη σήμανση με Ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση των οδικών αξόνων που οδηγούν σε
δημοφιλείς προορισμούς και παραλίες όπως η παραλία Μύρτος
Σύνδεση των βασικών κόμβων εισόδου με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και κύριους οικισμούς
Μελέτη και ανανέωση του οδοφωτισμού ώστε να καλύπτεται η ορατότητα
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
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα Κεφαλονιάς, Ιθάκης
και Λευκάδας με την υπόλοιπη επικράτειά τους
Βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής
Επέκταση της χρήσης συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της συγκοινωνίας
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Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών
(συνέχεια)

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

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

•
•

1.1.6 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμισης βασικών
υποδομών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος

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

•
•
•

•

•
•
•

Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών κατάλληλων για την πρόσβαση και τη χρήση από ΑμεΑ
Παρεμβάσεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, χώρους πολιτιστικού, ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ.) και ψυχαγωγίας
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αξιοποίηση από ΑμεΑ (κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες, ράμπες κτλ.)
Αναβάθμιση των ιδιωτικών χώρων (εστίαση, καταλύματα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμεΑ και ανθρώπων τρίτης ηλικίας
Αγωγός ύδρευσης που θα ενώνει τη Λευκάδα με τις κεντρικές παροχές της ηπειρωτικής χώρας
Υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης Καλάμου και Καστού με την Αιτωλοακαρνανία (νότια του Μύτικα)
Ανάπτυξη δικτύου ύδρευσης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη με αντικατάσταση των υπαρχόντων και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της Λευκάδας
Ανάπτυξη του δικτύου ΑΠΕ σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών από την ηπειρωτική χώρα
Δημιουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς η διοχέτευση τους στο περιβάλλον επηρεάζει την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και
των παραλιών, ενώ υποβαθμίζει τις υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων
Κατασκευή πράσινων σημείων και μονάδων κομποστοποίησης και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), καθώς και άμεσο κλείσιμο των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
Mελέτη και επικαιροποίηση των αντιπυρικών μέτρων προστασίας των δασών όπως η συντήρηση και η βελτίωση των δασικών αντιπυρικών δρόμων
Άμεση κατάρτιση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Ανασυγκρότηση και Ανθεκτικότητα ώστε να διορθωθούν οι πρόσφατες καταστροφές
που προκάλεσαν τα φυσικά φαινόμενα και να προβλεφθούν τυχόν νέες
Βελτίωση των ιατρικών υποδομών με στελέχωση όλων των βασικών ειδικοτήτων και αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού στα κέντρα υγείας και τα
νοσοκομεία του προορισμού
Σχεδιασμός ενιαίου branding για τα νησιά που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, όπως η εξωτική ομορφιά των παραλιών
με τα γαλανά νερά, τα λευκά βότσαλα και η πυκνή βλάστηση που φτάνει έως τις παραλίες, οι πολλοί φυσικοί κόλποι, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και
η αρχοντική κουλτούρα που διαπνέει την ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο
Οργάνωση σύγχρονης στρατηγικής επικοινωνίας που αξιοποιεί ψηφιακά κανάλια και καλλιεργεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα» ως
διακριτό μέρος του προορισμού ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με
δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του υπό-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
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
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 με στόχο να καταγραφούν και να προωθηθούν τα νησιά Κεφαλονιά,
Ιθάκη και Λευκάδα ως αυτόνομοι προορισμοί που δεν λειτουργούν συμπληρωματικά στους δημοφιλείς προορισμούς της Κέρκυρας και της Ζακύνθου,
αλλά έχουν ξεχωριστή και αυτόνομη παρουσία στη διεθνή τουριστική βιομηχανία
Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών και αξιοποίηση του Film
Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)
Περιοχές-άξονες
Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος
(συνέχεια)

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.2.2. Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού με
εμπλουτισμό των συμπληρωματικών και
κύριων προϊόντων του προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•

•

•

•
•

1.2.3 Αξιοποίηση της επένδυσης στον Σκορπιό

•
•
•
•
•

1.2.4 Βελτίωση και αναβάθμιση της ταξιδιωτικής
εμπειρίας των επισκεπτών

•
•
•
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής πρότασης του προορισμού με στόχο την καταπολέμηση της
εποχικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από τα all inclusive πακέτα - ως υποστηρικτικά προϊόντα του συνδυασμού Ήλιος & Θάλασσα, Ναυτικού
Τουρισμού και Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού μπορούν να τονιστούν η γαστρονομία (συμπεριλαμβανομένου του Οινοτουρισμού), αλλά και
οι υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής, ήπιας άθλησης και τουρισμού περιπέτειας - προαγωγή αυτών των στοιχείων μέσω ανάπτυξης
θεματικών τουριστικών προϊόντων που θα τον συνδέουν με το κύριο τουριστικό προϊόν στην πώληση (π.χ. ξενοδοχείο + δραστηριότητα) και
προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months)
Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των νησιών με έμφαση στην καλλιέργεια αφηγήματος και τη δημιουργία σχετικού περιεχομένου για την Ιθάκη
με βάση το Ομηρικό Έπος της Οδύσσειας, τις καλλιτεχνικές και ιστορικές προσωπικότητες που έζησαν στον προορισμό, την πλούσια ιστορία και της
ζυμώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη γειτονική Ιταλία και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά που διαφαίνεται στον τρόπο ζωής και την επαφή με τις
τέχνες όπως η μουσική
Στρατηγική προώθησης των δυνατοτήτων του Οικοτουρισμού, καθώς τα τρία νησιά διακρίνονται για την πλούσια βιοποικιλότητα ενώ διαθέτουν πλήθος
μονοπατιών που δημιουργήθηκαν αιώνες πριν αλλά για την αξιοποίηση τους απαιτείται ανανέωση της χάραξης, καθαρισμός και κατάλληλη σήμανση (η
Κεφαλονιά διαθέτει τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε πεζοπορικά μονοπάτια, να κάνει δραστηριότητες όπως η
ορνιθοπαρατήρηση, η ιππασία και να θαυμάσει τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου, ενώ επιπλέον, στη Λευκάδα οι τουρίστες μπορούν να
επισκεφτούν τους καταρράκτες κ.α.)
Μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων νατοϊκών βάσεων στη Λευκάδα και την Κεφαλλονιά, καθώς η πρώτη βρίσκεται σε
σημείο με πανοραμική θέα και η δεύτερη στα όρια του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Ολοκληρωμένη στρατηγική ανάδειξης του σπηλαιολογικού πλούτου του προορισμού με κύριο γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση της
επισκεψιμότητας στα σπήλαια και την ικανοποίηση των επισκεπτών (στην Κεφαλονιά βρίσκεται το σπήλαιο Δρογκαράτη που αποτελείται από δύο
αίθουσες και στο χώρο του έχουν διοργανωθεί μέχρι και συναυλίες, ενώ η επίσκεψη στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης αποτελεί μοναδική εμπειρία)
Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού / θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B
Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό
Σύνδεση των λιμένων Νυδρί και Περιγιάλι με το νησί του Σκορπιού
Στρατηγική προώθησης της Λευκάδας σε σύνδεση με την επένδυση στο νησί του Σκορπιού, με στόχο την προσέλκυση τουρισμού ανώτερης
εισοδηματικής κλίμακας
Ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών στη Λευκάδα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον high end τουρισμό που απευθύνεται η νέα επένδυση
στον Σκορπιό
Παροχή βασικών υπηρεσιών στους χώρους αναμονής των λιμένων όπως Wi-Fi, ΑΤΜ και γραφείο πληροφοριών εντός του χώρου του λιμανιού
Μελέτη για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα αστικά κέντρα, ειδικότερα περιμετρικά των λιμανιών όπου παρατηρείται έντονη
συμφόρηση κατά την άφιξη των πλοίων και την αποβίβαση επιβατών, και δημιουργία περιφερειακών δρόμων
Αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών οικισμών με τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, την ανανέωση της οδικής σήμανσής, τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθαρισμό παλαιών κτιρίων και την κατεδάφιση όσων δεν μπορούν να αναπαλαιωθούν λόγω εκτεταμένων καταστροφών
Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών
Κινητροδότηση για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων υψηλής ποιότητας (5*, 4*) που απευθύνονται σε high-end τουρισμό και ανάπτυξη
ξενοδοχείων καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών για την προσέλκυση των επισκεπτών που ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις για τη διαμονή τους
Έρευνα πεδίου στις πύλες εισόδου του προορισμού 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)
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (4)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

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

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

1.3.3. Ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών σε
τουριστικούς πόλους του προορισμού

Αναβάθμιση / δημιουργία νέας ενιαίας διαδικτυακής πύλης του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα», που θα ενσωματωθεί στη διαδικτυακή
τουριστική πύλη για τον προορισμό ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» και θα παρουσιάζει τις δραστηριότητες, εμπειρίες και επιχειρήσεις ως συμπληρωματικές
και συνεκτικές προς τον τελευταίο με σκοπό την γρήγορη, εύκολη και ολιστική παροχή πληροφοριών σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη που θα
συμπεριλαμβάνει τον τρόπο σύνδεσης και μεταφοράς, όταν οι δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά και εκτείνονται σε παραπάνω από ένα
νησί

•

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 / υψηλής
επισκεψιμότητας

•

Συνεργασία με ανθρώπους επιρροής στον τομέα του τουρισμού όπως bloggers και influencers για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του
προορισμού σε διεθνές επίπεδο

•

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση και σε αγορές και για ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών στοχευμένης προώθησης και
προβολής (ανά κατηγορία τουριστών, επίπεδο δαπάνης κτλ.)

•

Digital info points στις πύλες εισόδου (αεροδρόμια και λιμάνια) και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων οικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το
τουριστικό προϊόν του νησιού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεση 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 στα Επτάνησα καθώς και πτήσεων charter ξένων tour operators

•

Διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων και
προώθηση εντός της ροής της ειδησεογραφίας

•

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

•

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

•

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 Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (5)
Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και
αειφορικού προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της
οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) ώστε ο χαρακτήρας
του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας που έχει στοιχεία luxurious / high end αγοράς (κυρίως λόγω του yachting) να υποστηρίζεται
από την εικόνα των προορισμών
Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην
Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας / Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων,
με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των
αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα
Ένταξη των νησιών στο πρόγραμμα «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με στόχο την επίτευξη της ενεργειακής αυτάρκειας, την
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση του κόστους ενέργειας
Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε προορισμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης που οι αντοχές του
δικτύου δοκιμάζονται κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου και μελέτη για τη χρήση «έξυπνων» εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
πόρων, όπως η εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και η ανακύκλωση όμβριων και αστικών υδάτων
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κιτριών και επέκταση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ
Αντικατάσταση των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία
Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης και εξορθολογισμού στην κατανάλωση νερού στους κατοίκους των νησιών και στους επισκέπτες
Κινητροδότηση σε ιδιώτες / τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και
περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στους τουριστικούς πόλους του
προορισμού
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (6)
Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία
(συνέχεια)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.4.2. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής
κληρονομιάς

1.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωσης

Στρατηγικές δράσεις
•

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

•

Προστασία των παράκτιων ζωνών με τον περιορισμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως αλιεία σε οριοθετημένες περιοχές και με αυστηρό έλεγχο
για τα είδη που αλιεύονται, καθορισμό ζωνών για δραστηριότητες όπως το jet ski και το surfing, ώστε να μην διαταράσσεται η πλούσιο θαλάσσια
πανίδα (χελώνες, φώκιες και δελφίνια) και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των λουόμενων

•

Ποιοτική καταγραφή και μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επισκεψιμότητας στα σπήλαια του προορισμού και αυστηρή τήρηση της
φέρουσας ικανότητας και των σύγχρονων μεθόδων συντήρησης που έχει αναπτύξει η επιστήμη της σπηλαιολογίας

•

Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στις δυτικές και ανατολικές ακτές της
Κεφαλονιάς. 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
Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχικότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των νησιών, καθώς απαιτείται
σημαντικός βαθμός δέσμευσης από τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα νησιά

•
•

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση
ρυθμιστικού πλαισίου

•

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
τουριστικού τομέα
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 σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και τη σύνδεση τους με την αγορά
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις

•

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του νησιού και
της αειφόρας ανάπτυξης του προορισμού

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που καταφέραν με στοχευμένες
ενέργειες να αναδειχθούν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

•

Πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη γνώση
ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών, σύγχρονες τεχνικές management κ.α.

•

Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς
μήνες
Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών / υπηρεσιών που
προωθούν την διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν
εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού και του προφίλ του επισκέπτη, καταδυτικά κέντρα, εμπειρίες Τουρισμού
Περιπέτειας)

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

•

•

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

•

Προώθηση, πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
2.1.1. Ανάπτυξη υποδομών που αναδεικνύουν και
αξιοποιούν την φυσική ομορφιά του
προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•

2.1.2 Ανάπτυξη υποδομών για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας

•
•
•
•
•

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun &
Beach

•
•
•
•

2.2.2. Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού
προϊόντος Sun & Beach με εναλλακτικές
δραστηριότητες

•
•
•
•
•
•
•

Καταγραφή, σήμανση και βελτίωση μονοπατιών που οδηγούν σε πιο απομονωμένες παραλίες
Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες (κυρίως στο νησί της Κεφαλλονιάς)
Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων σε δημοφιλείς παραλίες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και εξορθολογισμός των κομίστρων
για στάθμευση (ελεγχόμενη στάθμευση)
Ανάπτυξη υποδομών σε παραλίες για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και των εμπλουτισμό της παραμονής τους στην παραλία σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους και χωρίς να διαταράσσεται η ελεύθερη πρόσβαση
Κινητροδότηση για την ανάπτυξη υποδομών καταλύματος που θα απευθύνονται σε ένα σημαντικό εύρος αναγκών και ομάδων ενδιαφέροντος όπως
High End Groups, οικογενειακές διακοπές και ξενοδοχεία καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στο κοινό των Generation X και
Μillennials - η φυσιογνωμία και η αισθητική της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας απευθύνονται κυρίως στις πρώτες δύο κατηγορίες καταλύματος, ενώ η
Ιθάκη μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για boutique καταλύματα
Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξης των υδατοδρομίων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός του προορισμού, της ενδοπεριφερειακής
σύνδεσης και της πρόσβασης από τους γειτονικούς κόμβους μεταφορών
Μελέτη για την ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου δικτύου μεταφοράς που θα προσφέρει συνδεσιμότητα μεταξύ των κύριων σημείων τουριστικού
ενδιαφέροντος στα νησιά του συμπλέγματος και θα περιλαμβάνει τακτικά δρομολόγια ΚΤΕΛ σε ώρες που να συνδέονται με τις αφίξεις των πλοίων και
των αεροπλάνων, καθώς και θαλάσσια ταξί
Εξέταση της επέκτασης του συστήματος seatrac για αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στην θάλασσα και σε περισσότερες παραλίες του προορισμού
Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο
Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους
επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού
Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων μέσω του DMO της
Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος
επισκέπτης
Στρατηγική τοποθέτησης του συμπλέγματος σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός με διαφοροποιήσεις και
εξειδικεύσεις ανά νησί (διάσημοι S&B προορισμοί σε Κεφαλονιά και Λευκάδα, εξειδικευμένο S&B στην Ιθάκη)
Ανάπτυξη οργανωμένων ημερήσιων εκδρομών με σκάφη αναψυχής που θα προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες με την επίσκεψη σε παραλίες που δεν
είναι προσβάσιμες από τη στεριά σε συνδυασμό με γαστρονομικές εμπειρίες
Ανάπτυξη των ενδοπεριφερειακών θαλάσσιων συνδέσεων που επιτρέπουν το island hopping μεταξύ των μεγαλύτερων νησιών (Λευκάδα, Κεφαλονιά,
Μεγανήσι) και συνδέουν τα νησιά αυτά με τα μικρότερα, όπως η Ιθάκη, ο Καστός και ο Κάλαμος – η εδραίωση του island hopping στα νησιά του
Ιουνίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με την πύκνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και την προσθήκη νέων, καθώς και με την ανάπτυξη δικτύου
θαλάσσιων ταξί
Ανάπτυξη εξειδικευμένων υποπροϊόντων που εμπλουτίζουν το εδραιωμένο προϊόν του Ήλιος και Θάλασσα και επιτρέπουν στους επισκέπτες να
οργανώσουν καλύτερα την παραμονή τους στον προορισμό και να αναζητήσουν στοχευμένες δραστηριότητες
Δημιουργία δικτύων οργάνωσης και τέλεσης γάμων σε ειδυλλιακά μέρη όπως το Λαζαρέτο στην Ιθάκη
Διοργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τους μήνες της έντονης τουριστικής δραστηριότητας
Επέκταση και εκσυγχρονισμός των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως surfing, kitesurfing αλλά και spa με άργιλο στις παραλίες της Κεφαλονιάς
Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου και οργανωμένων εκδρομών snorkeling καθώς και του ιχθυοτροφικού
τουρισμού και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού με ψηφιακά μέσα και διεύρυνση των επισκέψεων σε φυσικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερο κάλλος
και ενδιαφέρον, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι
Σύνδεση του προϊόντος Sun & Beach με συμπληρωματικά προϊόντα όπως η επίσκεψη σε σπήλαια, οι πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές
Ανάπτυξη παιχνιδιών περιπέτειας με χώρο διεξαγωγής τις παραλίες του προορισμού με δυνατότητα σύνδεσης των διαφορετικών σημείων
ενδιαφέροντος και ανάπτυξη εξατομικευμένων εμπειριών και αφηγήσεων που θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη (ηλικία, μητρική
γλώσσα, κινητικές ή δυσκολίες όρασης και ακοής κ.α.)
23

Sun & Beach

Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμό

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Στρατηγικές δράσεις
•

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 τις
διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες υποδομές και δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες
υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες
διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑμεΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε
εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε οργανωμένες υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται ενώ θα περιλαμβάνει κρίσιμη πληροφόρηση
σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και ποιες παραλίες ευνοούνται για τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών

•

Δημιουργία αρχείου με ψηφιακό υλικό υποθαλάσσιων δραστηριοτήτων και διαδραστική πλατφόρμα που θα στοχεύει στην προβολή και προώθηση του
καταδυτικού τουρισμού - στην πλατφόρμα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το γεωγραφικό στίγμα των σημείων
ενδιαφέροντος (π.χ. ναυάγια και ύφαλοι), τις καιρικές συνθήκες, την υποθαλάσσια θερμοκρασία, τα ρεύματα και το βάθος, καθώς και το βαθμό
δυσκολίας των καταδύσεων
Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών (POS terminal and retail system) στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών
πληρωμών

2.3.2 Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

•

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού

•
•
•
•
•
•
•
•

2.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

•
•
•
•

Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) που θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
Ανάπτυξη υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειοφορίας και με σεβασμό στο φυσικό
περιβάλλον
Οριοθέτηση στις οργανωμένες παραλίες της ηχορύπανσης που προέρχεται από τους λουόμενους, τους εργαζόμενους στις παράκτιες επιχειρήσεις, τα
ιδιωτικά σκάφη και τα σκάφη που μεταφέρουν επισκέπτες για ημερήσιες εκδρομές
Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας των δυσπρόσιτων παραλιών που διαθέτουν τα νησιά και κατέχουν διεθνή φήμη και οργάνωση χρονοθυρίδων
επισκεψιμότητάς τους, ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος σκαφών που μειώνει την εμπειρία των επισκεπτών
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)
Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες σε συνδυασμό με
«έξυπνους» κάδους για συλλογή απορριμμάτων 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
Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να
πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών
Ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων και των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές
Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών και της ενεργειακής αναβάθμισης
Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού
και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων
Δημιουργία θαλάσσιου πάρκου με ζώνες και οργανωμένα προγράμματα θαλάσσιων δραστηριοτήτων (κατάδυση, snorkeling κτλ.) καθώς και σχετικής
εκπαίδευσης, που θα διέπονται από τις αρχές της βιωσιμότητας
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (3)
Περιοχές-άξονες
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις

•
•

Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
Χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, ώστε οι νέες τουριστικές υποδομές να κατασκευάζονται σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και την
επτανησιακή αρχιτεκτονική και ώστε οι υπάρχουσες υποδομές να αξιοποιήσουν τα για να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις προς αυτή την κατεύθυνση

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

•
•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
Πιστοποίηση επιχειρήσεων και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλίζεται η
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η ασφάλεια για τους συμμετέχοντες

2.5.3. Προώθηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας και
διασφάλισης ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών στις περιοχές ενδιαφέροντος

•
•
•

Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών
Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των οργανωμένων παραλιών
Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.), καθώς και των εκπαιδευτών
που απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών προϊόντων του Sun & Beach,
όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing κ.α.

•
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Ναυτικός Τουρισμός

Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (1)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

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

Στρατηγικές δράσεις
•
•

•
•
•
•
•
•

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος

3.2.1. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα
τουριστικά προϊόντα

•
•
•
•
•

3.2.2. Προώθηση και στοχευμένη προβολή του
δικτύου τουριστικών λιμένων των Προορισμών
Κεφαλονιά – Λευκάδα - Ιθάκη

•
•
•
•
•

Χωρική μελέτη για την ανάπτυξη μαρίνων και αγκυροβόλιων που θα επιτρέπουν τον ελλιμενισμό μεγάλων σκαφών στα κύρια λιμάνια του προορισμού
Αναβάθμιση του λιμένα Πόρου Κεφαλονιάς με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων που επιτρέπουν τη δημιουργία σύγχρονων αγκυροβολίων και
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σκαφών και τις δραστηριότητες της αλιείας και των καταδύσεων - για την αύξηση των χώρων ελλιμενισμού
προτείνεται η άμεση κατασκευή πλωτής εξέδρας με σύγχρονες παροχές όπως δίκτυο παροχής ρεύματος και νερού και δυνατότητα ελλιμενισμού
μεγάλων σκαφών, ενώ το λιμάνι του Πόρου απαιτεί την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Μaster Plan για τη συνολική αναμόρφωση και τον
εκσυγχρονισμό του, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική υποδομή Ναυτικού Τουρισμού
Προώθηση επένδυσης ύψους €70 εκατ. για τη δημιουργία νέας μαρίνας στο Βλυχό της Λευκάδας για 800 θέσεις ελλιμενισμού
Τοποθέτηση πλωτών προβλητών σε φυσικά λιμάνια της Λευκάδας που αυξάνουν τις θέσεις ελλιμενισμού και επιτρέπουν τη χρήση από μεγαλύτερα
σκάφη, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης που διασφαλίζει την συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
Λειτουργική αναβάθμιση της προβλήτας στο λιμάνι Βασιλικής της Λευκάδας που θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό περισσότερων σκαφών, την
ασφαλέστερη προσέγγιση και πρόσδεση στο λιμάνι
Άμεση υλοποίηση της κατασκευής σύγχρονου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Νυδρί της Λευκάδας που θα επιτρέπει τον ελλιμενισμό σημαντικού
αριθμού σκαφών, καθώς θα διαθέτει μόνιμη και πλωτή προβλήτα και αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο
Επέκταση του δικτύου μαρίνων και αγκυροβολίων όπου θα παρέχεται η δυνατότητα περιορισμένης έκτασης υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
μηχανολογικού εξοπλισμού
Αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε αγκυροβόλια όπως οι Φρίκες και το Κιόνι στην Ιθάκη παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης,
υδροδότησης και ανεφοδιασμού καυσίμων για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη αναψυχής
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
Σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τον πολιτιστικό πλούτο του προορισμού με δυνατότητα εκδρομών σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού
ενδιαφέροντος
Στρατηγική για την αύξηση της μέσης διαμονής ανά επισκέπτη Ναυτικού Τουρισμού
Προβολή και σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τις θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις, η παρατήρηση βυθού, η αλιεία και οι
εκδρομές στα δημοφιλή σπήλαια που διαθέτει ο προορισμός
Προσφορά οργανωμένων υπηρεσιών εστίασης και 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 οργανωμένες υπηρεσίες εστίασης
Στρατηγική προώθησης των φυσικών λιμανιών και των παραλιών που είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφη στον προορισμό
Σύνδεση των προορισμών που προσεγγίζονται με σκάφη με άλλους δημοφιλείς προορισμούς των Επτανήσων, της ηπειρωτικής χώρας και της
Αδριατικής
Ανάδειξη του προορισμού ως ενδιάμεσου και συμπληρωματικού προορισμού σε δημοφιλείς περιοχές όπως το Κατάκολο
Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Ναυτικό Τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες
Σύνδεση με διάσημους επισκέπτες οι οποίοι προσεγγίζουν τα Ιόνια Νησιά με σκάφος, γεγονός το οποίο προσδίδει ένα επιπλέον κοσμοπολίτικο στοιχείο
στον προορισμό
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 3.3.1 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμό

Στρατηγικές δράσεις
•

•
•

•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης

•
•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές
δικτύων κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης
Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για τη βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και μαρίνων για την διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και
χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους
Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υπάρχοντες τουριστικούς λιμένες
και μαρίνες, 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, ανεφοδιασμού
σκαφών μέσω φορητών συσκευών, την ελεύθερη και υψηλής ταχύτητας 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
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
Προώθηση δράσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου
οικολογικού αποτυπώματος του Θαλάσσιου και Ναυτικού Τουρισμού
Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής
Προώθηση συμμετοχής εταιρειών ενοικίασης σκαφών αναψυχής, τουριστικών λιμένων και λιμένων κρουαζιέρας σε προγράμματα πιστοποίησης για την
εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης
Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων σκαφών (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη
της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού (π.χ.
ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του yachting και των σχετικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ
Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό
Τουρισμό και ειδικότερα τα σκάφη αναψυχής
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας
Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών
Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων,
μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας
Mentoring επιχειρηματιών του κλάδου
Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδανικά με την εισαγωγή του
Qualification Requirements for Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την
Ελλάδα (Ισπανία και Ιταλία)
Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών
προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση/επέκταση κατάλληλων υποδομών
για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•
•
•

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος

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

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επισκεπτών κρουαζιέρας στο λιμένα Αργοστολίου
Αναβάθμιση των λιμένων Ιθάκης με την ολοκλήρωση των έργων για την κατασκευή προβλήτας στο λιμάνι του Πισαετού που θα επιτρέπει τον
ελλιμενισμό πλοίων κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα
Αναβάθμιση του λιμένα κρουαζιερόπλοιων Αργοστολίου με την κατασκευή δύο επιπλέον προβλητών που θα επιτρέπουν την πρόσδεση των
κρουαζιερόπλοιων
Μελέτη για την δημιουργία υποδομών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Σάμης με στόχο τον ελλιμενισμό μικρών κρουαζιερόπλοιων
Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, seawalk, που μπορεί να υποκαταστήσει τις
λιμενικές υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της κρουαζιέρας μικρότερους προορισμούς
Διαχωρισμό των λιμενικών χώρων σε ζώνες για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας και για την εμπορική δραστηριότητα
Βελτίωση των βασικών υποδομών στο λιμάνι της Λευκάδας με στόχο την ταυτόχρονη πρόσδεση επιπλέον κρουαζιερόπλοιων
Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης του συμπλέγματος Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα και ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με tour operators και
εταιρείες κρουαζιέρας, ώστε να ενταχθούν στα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων που ακολουθούν τη γραμμή Αδριατική-Ιόνιο και τη γραμμή ΙόνιοΚρήτη-Αιγαίο ως port of call - επιπλέον, τα λιμάνια του συμπλέγματος μπορούν να αξιοποιηθούν ως συμπληρωματικός προορισμός των
κρουαζιερόπλοιων που πλέουν προς το Κατάκολο
Προώθηση του προορισμού σε προγράμματα κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα, υψηλής κ.κ. δαπάνης και στόχευση σε αυτό το εξειδικευμένο κομμάτι της
αγοράς όσον αφορά την Ιθάκη
Στρατηγική ανάδειξης της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας του προορισμού με τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις
ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού
Αξιοποίηση του διαφοροποιημένου προϊόντος και των τουριστικών πόρων του προορισμού με στόχευση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
επιβατών και ανάπτυξη του adventure cruising που αναζητά μικρότερους προορισμούς και δραστηριότητες / εμπειρίες που δεν περιορίζονται στο Sun
& Beach αλλά αφορούν αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα και στη στεριά
Προώθηση πολυθεματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εταιρειών και των επιβατών όπως η επίσκεψη στα
σπήλαια της Κεφαλονιάς
Προώθηση συνεργασίας εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών φορέων για την εξασφάλιση πρόσβασης των επισκεπτών κρουαζιέρας σε σημεία
τουριστικού ενδιαφέροντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στον αριθμό τους
Συνεργασία με τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας
Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης
πλοίων και επιβατών και έλεγχος τήρησης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων για τους επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων,
ώστε να καταστεί η κρουαζιέρα ως ένα από τα ασφαλέστερα τουριστικά προϊόντα στην μετά-COVID εποχή
Αισθητική και εμπορική αναβάθμιση των κτιρίων των λιμένων με τη στέγαση επιχειρήσεων εμπορίας τοπικών προϊόντων, θεματικών εκθέσεων
γαστρονομίας και αγροδιατροφής που θα επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει τα μοναδικά προϊόντα και συνταγές του τόπου σε σύντομο χρονικό
διάστημα και θα αναδεικνύουν την καλλιτεχνική δραστηριότητα στον προορισμό μέσα από σχετικές επιχειρήσεις, μνημεία και εκθέματα
Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS
Δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης κρουαζιέρας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους
εμπλεκόμενους επαγγελματίες
Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας της κρουαζιέρας με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία στα νησιά
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

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

Στρατηγικές δράσεις
•

•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

4.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωσης

Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη
μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
και ροών, αυστηρούς ελέγχους για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια)
Προώθηση μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας στους λιμένες, όπως σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος cold ironing ή AMP
που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα πλοία όταν ελλιμενίζονται χωρίς να απαιτείται να λειτουργούν τις μηχανές τους και να καταναλώνουν ορυκτά
καύσιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες
Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για
το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα)
Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) των υψηλών ροών επισκεπτών
κρουαζιέρας, και ομαλής/οργανωμένη διοχέτευσης τους στον προορισμό με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την αστική κινητικότητα και τη ζωή των
κατοίκων

•

Καθιέρωση, σε συνεννόηση με τις εταιρείες κρουαζιέρας και σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς, ανώτατου ορίου επιβατών κρουαζιέρας /
προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, που θα εξυπηρετείται σε ημερήσια βάση με σκοπό την αποσυμφόρηση του προορισμού
από τις υψηλές ροές επιβατών κρουαζιέρας που παρατηρούνται σε περιόδους αιχμής, προτάσσοντας τη βιώσιμη λειτουργία του τουριστικού
προορισμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση / εμπειρία των επιβατών κρουαζιέρας,

•

Διαβούλευση με εταιρείες κρουαζιερόπλοιων για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής, βιώσιμης ισορροπίας ανάμεσα στη βιωσιμότητα της κρουαζιέρας,
την παροχή ποιοτικών εμπειριών στους επιβάτες και την ανοχή των κατοίκων
Δίκτυο συνεργασιών που θα ξεκινάει από τους αρμόδιους φορείς και τους τουριστικούς πράκτορες με στόχο την καταγραφή των προϋποθέσεων και
των απαιτήσεων για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της στον προορισμό και τη
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση και υποδοχή ξένων επιχειρήσεων κρουαζιέρας - σε συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε
συνεργασία με τους διαχειριστές των λιμένων και τις κεντρικές διαχειριστικές αρχές να προχωρήσουν στην οργάνωση των υποδομών και τη βελτίωση
τους
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων διαχείρισης των ροών κρουαζιέρας, των τοπικών πολιτιστικών φορέων και των αρμοδίων για θέματα
γαστρονομίας και εναλλακτικών δραστηριοτήτων για την βέλτιστη δυνατή απορρόφηση των επισκεπτών κρουαζιέρας και την αύξηση της μέσης
δαπάνης αυτών στον προορισμό μέσα από την ανάπτυξη αυθεντικών βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό,
την φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τα στοιχεία που κάνουν ελκυστικό τον προορισμό
Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων στον κλάδο της κρουαζιέρας σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούν
οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων
Συνεχής τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση τοπικών φορέων, επαγγελματιών και άλλων εμπλεκομένων στην κρουαζιέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις
ανάγκες και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν
Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου

•

•

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

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές
δικτύων, κτλ., καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό
Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων, σύμφωνα με
συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες προκαθορισμού θέσεων ελλιμενισμού και βάσει του προγραμματισμού των εταιρειών κρουαζιέρας
Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων στην διαχείριση επιβατών και στην απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή
(contactless) εξυπηρέτηση τους

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

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

•
•
•

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος

5.2.1 Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού,
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Αναβάθμιση των υποδομών σε επισκέψιμους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μουσεία όπως το αρχαιολογικό μουσείο και το Ναυτικό –
Λαογραφικό μουσείο της Ιθάκης
Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος και της επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Συντήρηση, αναπαλαίωση και επανάχρηση σημαντικών κτιρίων με ιστορική και
αρχιτεκτονική αξία (π.χ. Νεοκλασικό Τσίλλερ στην Ιθάκη το οποίο έχει γίνει ξενοδοχείο 5*)
Ανάπτυξη υποδομών που θα φιλοξενούν ευρήματα, χειρόγραφά, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και μελέτες για την Επτανησιακή Σχολή και τους
κύριους εκπροσώπους της που έζησαν και δημιουργήσαν στα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης και η συμβολή τους ήταν καθοριστική στη
μεταλαμπάδευση των καλλιτεχνικών ρευμάτων που είχαν αναπτυχθεί στην Ευρώπη (π.χ. ρομαντισμός), στην ηθική αναγνώριση της ελληνικής
επανάστασης και στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών γραμμάτων και της λογοτεχνικής δημιουργίας
Ανάδειξη και συντήρηση των Μυκηναϊκών μνημείων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία των νησιών με στόχο την δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής
με σημεία ενδιαφέροντος τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά ευρήματα και αφήγημα την ιστορία του τόπου όπως έγινε παγκόσμια γνωστή
από τα Ομηρικά Έπη
Ανάπτυξη υποδομών που θα αναδεικνύουν το μοναδικό μυθολογικό και ιστορικό αφήγημα που ξεδιπλώνεται στην Ιθάκη (Οδύσσεια, Λόρδος Βύρωνας)
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)
Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς με τη δημιουργία του μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου που θα περιλαμβάνει ορισμένα από τα
διεθνούς φήμης και αναγνώρισης έργα του που βρίσκονται στην οικογενειακή συλλογή, ενώ με βάση μουσειολογική μελέτη το κτίριο όπου θα
στεγαστεί και τα οπτικοακουστικά και σύγχρονα ψηφιακά μέσα που θα αξιοποιηθούν αναμένεται να προσδώσουν στο μουσείο κύρος διεθνούς
εμβέλειας
Eνίσχυση της προβολής του Ναυτικού – Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης μέσω στρατηγικών προώθησης και σύνδεσής του με τα άλλα ναυτικά μουσεία
των Επτανήσων με σκοπό την ανάδειξη ενός σημαντικού τμήματος της ιστορίας, της παράδοσης, της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των ντόπιων
κατοίκων των νησιών του προορισμού που αφορά την επαφή με τη θάλασσα και τη ναυσιπλοΐα
Ανάδειξη αρχαίων πόλεων και οικισμών όπως ο μεσαιωνικός οικισμός της Παλαιόχωρας στην Ιθάκη
Διοίκηση, προβολή και προώθηση των μουσειακών χώρων σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές που τα καθιστούν όχι
απλά χώρους φύλαξης και παράθεσης εκθεμάτων, αλλά τα μετατρέπουν σε ζωτικά κύτταρα της κοινωνίας που προάγουν την ταυτότητα του τόπου και
αναδεικνύουν με αφηγηματικό τρόπο και με πολυδιάστατα μέσα την ιστορία των νησιών όπως διαμορφώθηκε από τα μυκηναϊκά χρόνια και την
ομηρική αφήγηση μέχρι την ένταξη τους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος και τη νεότερη ιστορία τους
Συγκέντρωση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και προσωπικών αρχείων από διαπρεπείς δημιουργούς που κατάγονται από τα νησιά του Ιονίου (γλύπτες,
ζωγράφοι κτλ.) με στόχο να δημιουργηθούν μόνιμες ή περιοδικές συλλογές (π.χ. ποιήματα και συλλογές του Α. Λασκαράτου)
Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του μοναδικού αφηγήματος που φέρει ο προορισμός της Ιθάκης σε σχέση με το Ομηρικό Έπος της
Οδύσσειας με τη δημιουργία θεματικών διαδρομών (διαδρομή που διέρχεται από την Πηλικάτα της Ιθάκης όπου βρισκόταν το οδυσσειακό άστυ, την
Αρεθούσα Κρήνη, την Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης και την προτομή του Ομήρου)
Δημιουργία φεστιβάλ και εκδηλώσεων βασισμένα στην μουσική παράδοση του προορισμού, καθώς τα νησιά διαθέτουν σημαντικές φιλαρμονικές
ορχήστρες και επιρροές από τη Δύση που συνδυάζονται με τα κύρια μουσικά ρεύματα του ελλαδικού χώρου συνθέτοντας πρωτότυπες δημιουργίες
Ανάδειξη του κτιριακού και αρχιτεκτονικού αποθέματος και των τριών νησιών που φανερώνει την ιστορία του τόπου από το μεσαίωνα και την
ενετοκρατία μέχρι και την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος, ενώ αποπνέει αισθητική αριστοκρατίας λόγω της επιρροής από την ιταλική αρχιτεκτονική
και την ύπαρξη αρχοντικών πολλών εφοπλιστών στα νησιά, που δεν συναντώνται σε άλλο σημείο της Ελλάδας εκτός από τα Επτάνησα
Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής βασισμένη στους Επτανήσιους εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών, που θα περιλαμβάνει σημεία όπως
το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού και το αρχοντικό της οικογένειας Βαλαωρίτη στο πανέμορφο νησάκι της Μαδούρης
Ανάδειξη των ευρημάτων που σχετίζονται με τη ρωμαϊκή εποχή όπως τα Ρωμαϊκά Λουτρά και η Ρωμαϊκή Έπαυλη στην Κεφαλονιά, καθώς και των
κάστρων που διασώζονται όπως το Κάστρο της Αγίας Μαύρας και το Κάστρο της Λευκάδας
Ανάπτυξη τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης/γνωριμίας σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους κοντά σε σημεία που
διαμένουν τουρίστες του Sun & Beach, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε παραλιακά χωριά
30

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Αναβάθμιση &
εμπλουτισμός
τουριστικού προϊόντος
(συνέχεια)

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

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

Στρατηγικές δράσεις
•

Σύνδεση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού με εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την
παράδοση των νησιών του προορισμού με την οργάνωση πεζοποριών και ιππασίας σε διαδρομές που θα διέρχονται από παραδοσιακούς οικισμούς και
ορεινά χωριά

•

Δημιουργία καταδυτικών εκδρομών με θέμα την ενάλια αρχαιολογία

•

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

•

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

•

Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακή αποθεματοποίηση / ευρετηριοποίηση) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους
(εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)

•

Αξιοποίηση της ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας για τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής εμπειρίας και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων στους
χώρους των μουσείων και δημιουργία εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή της άυλης και μνημειακής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Θρησκευτικού Τουρισμού

− Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με την Οδύσσεια και τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της Ιθάκης
− Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο την ανάδειξη της Επτανησιακής Σχόλης και των σημαντικών ανθρώπων της τέχνης που γεννήθηκαν ή δημιούργησαν στα
νησιά της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας και της Ιθάκης

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

− Εστιασμένη ψηφιακή στόχευση σε ομάδες και αγορές που συνδέονται ή/και έχουν ενδιαφέρον ως προς το Ενετικό παρελθόν και λοιπό σχετικό
πολιτιστικό απόθεμα των νησιών
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

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

•

5.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς

•

Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

•

Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης

•
5.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος •
•

Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα
Αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών και της επτανησιακής αρχιτεκτονικής και ενετικών επιρροών στα νησιά του Ιονίου
Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας μέσω της ενταξής τους σε δίκτυο κτιρίων σημαντικών προσωπικοτήτων και
χαρακτηριστικής επτανησιακής/ενετικής αρχιτεκτονικής με ενιαία σχετική σηματοδότηση, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης των επισκεπτών
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επιχειρηματικότητας

5.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού
& Θρησκευτικού Τουρισμού

Στρατηγικές δράσεις
•

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

•

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

•

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

•

Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

5.5.2. 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, την προστασία και προβολή του προϊόντος

•

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

5.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύνδεση προγραμμάτων internship / μαθητείας /
πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής φοιτητών με προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους του προορισμού και ιδιαίτερη στόχευση σε
φοιτητές από την Ιταλία

•

Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

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

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

6.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου
Αναβάθμιση &
γαστρονομικού τουρισμού σε εναρμόνιση τον
προώθηση τουριστικού
τουριστικό χαρακτήρα του προορισμού
προϊόντος

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψηφιακή αναβάθμιση & 6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού
μετασχηματισμός

•

Τουρισμού

•

Δημιουργία γαστρονομικών και αγροτικών υπαίθριων αγορών με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα, καθώς και εκμετάλλευση παλαιών κτιριακών
υποδομών για τη δημιουργία εκθέσεων
Αξιοποίηση και αναβάθμιση των οινοποιείων ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επισκέψιμων χώρων που θα ενσωματώνει ξενάγηση στους αμπελώνες,
οινογνωσία και υπηρεσίες εστίασης με επίκεντρο το κρασί και τις γεύσεις που το συνοδεύουν, ενώ θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως
τόποι πώλησης τοπικών κρασιών και προϊόντων
Εκσυγχρονισμός μονάδων τυροκομίας και μετατροπή τους σε επισκέψιμους χώρους που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και εμπειρίες
γευσιγνωσίας
Διασύνδεση των γαστρονομικών εμπειριών με τα κύρια τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach, ο Ναυτικός Τουρισμός μέσω ενιαίας στρατηγικής
προώθησης
Εμπλουτισμός των υφιστάμενων γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαδρομές γευσιγνωσίας και επισκέψεις
σε τοπικούς χώρους παραγωγής και προμήθειας τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και κρασιών
Ανάπτυξη και προώθηση επιλεγμένων fine dining εμπειριών που θα αναδεικνύουν τις τοπικές γεύσεις και θα πραγματοποιούνται σε χώρους που
συνάδουν με την κουλτούρα του προορισμού αναδεικνύοντας την επτανησιακή αισθητική και ταυτότητα
Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας στον τομέα του casual dining σε συνδυασμό με επένδυση
στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)
Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα όπως το κρασί Ρομπόλα Κεφαλονιάς
και το παραδοσιακό λευκαδίτικό σαλάμι, καθώς και η ποικιλία των τυροκομικών παρασκευών
Αξιοποίηση των δημοφιλών εστιατορίων και chefs που δραστηριοποιούνται στον προορισμό ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής
ταυτότητας αυτού
Σύνδεση της τοπικής παραγωγής οίνου με την παραδοσιακή κουζίνα και τις συνταγές που αναδεικνύουν τις γεύσεις και τις ποικιλίες του κρασιού
Εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου τοπικών προϊόντων με τοπικά βότανα και παραγωγή όπως μέλι και ελαιόλαδο. Γεύσεις που ανταποκρίνονται στην
σύγχρονη διεθνή τάση αναζήτησης υπερτροφών και συνειδητοποιημένης διατροφής
Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής,
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς
Διοργάνωση ετήσιων γαστρονομικών φεστιβάλ, εκδηλώσεων και γιορτών αφιερωμένων σε συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα
Μελέτες για την αναβάθμιση του οίνου με στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος γευσιγνωσίας και οινοτουρισμού που θα βασίζεται σε βιολογικές
καλλιέργειες αλλά και σε καινοτόμες διαδικασίες οινοπαραγωγής
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events, επιχειρήσεις σίτισης και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων
Επέκταση της ψηφιοποίησης των καταλόγων των εστιατορίων με σκοπό την παροχή ανέπαφης καταναλωτικής εμπειρίας στους πελάτες σε όσα
εστιατόρια δεν το έχουν υιοθετήσει
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

6.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

6.5.1. Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μεταξύ
των εμπλεκόμενων στον κλάδο της
γαστρονομίας και της εστίασης

•

Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τοπικών παραγωγικών μονάδων αγροδιατροφής, οινοπαραγωγής, ξενοδοχείων και εστιατορίων για τη δημιουργία
γαστρονομικών πακέτων που θα βασίζονται στα τοπικά προϊόντα και την στήριξη δράσεων για την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση της ιδιαίτερης
γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού

•

Επέκταση του δικτύου διανομής τυποποιημένων τοπικών προϊόντων σε ξενοδοχεία, σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και άλλα σημεία υψηλής
επισκεψιμότητας με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητας τους

•

Σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τομέα της εστίασης και του τουρισμού για την διοργάνωση εκδηλώσεων και γαστρονομικών φεστιβάλ
που θα αναδεικνύουν τοπικές συνταγές, γαστρονομικές τεχνικές και βιωματικές διαδρομές / εμπειρίες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με την
τοπική παραγωγή και παράδοση και του δίνουν την δυνατότητα να βιώσει μια ολοκληρωμένη και αυθεντική γαστρονομική εμπειρία με βάση προϊόντα
και γεύσεις του προορισμού

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

6.5.3 Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογική παραγωγή προϊόντων,
διαχείριση οργανικών αποβλήτων κτλ.)
Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
Προστασία της αγροτικής γης και της βιολογικής καλλιέργειας

Παροχή κινήτρων για την ενασχόληση του πληθυσμού με τον τομέα της αγροδιατροφής
Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς παραγωγούς με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων καλών πρακτικών και τη δημιουργία οικονομιών
κλίμακας

•

Αξιοποίηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΙΝ «Ιονία Γη» ως ενός ενιαίου πλαισίου για την προστασία και διαφύλαξη των τοπικών προϊόντων και
την ανάπτυξη ενός ενιαίου σήματος πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας των Επτανήσων, που θα αντικαταστήσει την
πρωτοβουλία του σήματος Επτανησιακής Κουζίνας

•

Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων που θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εκμάθησης και ανταλλαγής γνώσεων

•

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

•

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

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




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

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

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

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

1

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

1.2.1.

2

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.3.

3

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.2.

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα»
ως διακριτό μέρος του προορισμού ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού
(DMO), εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του υπό-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 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. Αξιοποίηση
ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου με στόχο να καταγραφούν και να προωθηθούν τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη και
Λευκάδα ως αυτόνομοι προορισμοί που δεν λειτουργούν συμπληρωματικά στους δημοφιλείς προορισμούς της Κέρκυρας και της Ζακύνθου, αλλά
έχουν ξεχωριστή και αυτόνομη παρουσία στη διεθνή τουριστική βιομηχανία. Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την
προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών
Βελτιώσεις/ανάπτυξη υποδομών οδικού δικτύου: 1. Αναβάθμιση του οδικού δικτύου για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των σημείων
τουριστικού ενδιαφέροντος στη Λευκάδα που βρίσκονται περιμετρικά του νησιού - οι βελτιώσεις απαιτούν διαπλάτυνση του δρόμου,
ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση, σήμανση και αύξηση της ορατότητας και άμεση ολοκλήρωση της διπλής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό
άξονα Άκτιο – Αμβρακία ώστε να μειωθεί ο χρόνος σύνδεσης με το αεροδρόμιο του Άκτιου και να αξιοποιηθεί ως πύλη εισόδου από διεθνείς
προορισμούς 2. Μελέτη και ανανέωση του οδοφωτισμού ώστε να καλύπτεται η ορατότητα. Έργα προστασίας για τον περιορισμό των
κατολισθήσεων λόγω διάβρωσης των ορεινών όγκων που περιβάλλουν το οδικό δίκτυο και επηρεάζονται άμεσα από τη σεισμική δραστηριότητα
και τις έντονες βροχοπτώσεις .Σύνδεση των βασικών κόμβων εισόδου με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και κύριους οικισμούς
Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη φέρουσα ικανότητα από την τουριστική δραστηριότητα: Προστασία του ορεινού και φυσικού
περιβάλλοντος με ειδικές ζώνες ελεγχόμενης πρόσβασης και μελέτη ώστε να διατηρηθεί η πανίδα και η χλωρίδα των νησιών, με παράλληλη
προστασία των παράκτιων ζωνών με τον περιορισμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως αλιεία σε οριοθετημένες περιοχές και με αυστηρό
έλεγχο για τα είδη που αλιεύονται, καθορισμό ζωνών για δραστηριότητες όπως το jet ski και το surfing, ώστε να μην διαταράσσεται η πλούσια
θαλάσσια πανίδα (χελώνες, φώκιες και δελφίνια) και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των λουόμενων. Ποιοτική καταγραφή και μελέτη για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επισκεψιμότητας στα σπήλαια του προορισμού και αυστηρή τήρηση της φέρουσας ικανότητας και των σύγχρονων
μεθόδων συντήρησης που έχει αναπτύξει η επιστήμη της σπηλαιολογίας

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Βραχυπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (2)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Δράσεις για τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και την παράκτια προστασία του περιορισμού: Διαμόρφωση Σχεδίων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) που θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με
τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Οριοθέτηση στις οργανωμένες παραλίες της ηχορύπανσης που προέρχεται από τους
λουόμενους, τους εργαζόμενους στις παράκτιες επιχειρήσεις, τα ιδιωτικά σκάφη και τα σκάφη που μεταφέρουν επισκέπτες για ημερήσιες
εκδρομές. Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας των δυσπρόσιτων παραλιών που διαθέτουν τα νησιά και κατέχουν διεθνή φήμη και οργάνωση
χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους, ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος σκαφών που μειώνει την εμπειρία των επισκεπτών.
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). Ανάπτυξη και
πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες σε συνδυασμό με «έξυπνους»
κάδους για συλλογή απορριμμάτων 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
Δράσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία: 1. Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και
ναυτικού τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ροών, αυστηρούς ελέγχους για τη ρύπανση από τα
κρουαζιερόπλοια) 2. Προώθηση μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας στους λιμένες, όπως σχεδιασμός και εγκατάσταση
συστήματος cold ironing ή AMP που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα πλοία όταν ελλιμενίζονται χωρίς να απαιτείται να λειτουργούν τις μηχανές
τους και να καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες. Εξέταση των συνεπειών του
χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους για το περιβάλλον και τον
τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα). Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) των υψηλών ροών επισκεπτών κρουαζιέρας, και
ομαλής/οργανωμένη διοχέτευσης τους στον προορισμό με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την αστική κινητικότητα και τη ζωή των κατοίκων

4

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1.

5

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1.

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

Μεσοπρόθεσμος

7

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και
της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) ώστε ο
χαρακτήρας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας που έχει στοιχεία luxurious / high end αγοράς (κυρίως λόγω του yachting)
να υποστηρίζεται από την εικόνα των προορισμών

Μεσοπρόθεσμος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Βραχυπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (3)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

8

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

1.2.4.

9

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.3.

10

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

5.4.1.

Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη μνημείων/αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών εκθεμάτων σύμφωνα με
τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης. Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

11

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

Αναβάθμιση / δημιουργία νέας ενιαίας διαδικτυακής πύλης του προορισμού «Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα», που θα ενσωματωθεί στη
διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον προορισμό ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» και θα παρουσιάζει τις δραστηριότητες, εμπειρίες και επιχειρήσεις ως
συμπληρωματικές και συνεκτικές προς τον τελευταίο, με σκοπό την γρήγορη, εύκολη και ολιστική παροχή πληροφοριών σε μορφή λίστας και
διαδραστικού χάρτη που θα συμπεριλαμβάνει τον τρόπο σύνδεσης και μεταφοράς, όταν οι δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά και
εκτείνονται σε παραπάνω από ένα νησί

12

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.5.

Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών κατάλληλων για την πρόσβαση και τη χρήση από ΑμεΑ

13

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

2.1.2.

14

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών οικισμών με τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, την ανανέωση της οδικής σήμανσής, τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθαρισμό παλαιών κτιρίων και την κατεδάφιση όσων δεν μπορούν να αναπαλαιωθούν λόγω εκτεταμένων
καταστροφών
Αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη - τα έργα αποκατάστασης αφορούν στις επιπτώσεις που
προκάλεσε πρόσφατο έντονο καιρικό φαινόμενο (Ιανός) ειδικότερα στους παράκτιους δρόμους, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται έργα βελτίωσης
όπως διαπλάτυνση των οδικών αξόνων, ανανέωση της χάραξης και αποτελεσματικότερη σήμανση με Ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση των οδικών
αξόνων που οδηγούν σε δημοφιλείς προορισμούς και παραλίες όπως η παραλία Μύρτος

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Μεσοπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης της παραλίας: Εξέταση της επέκτασης του συστήματος seatrac για αυτόνομη
πρόσβαση ΑμεΑ στην θάλασσα και σε περισσότερες παραλίες του προορισμού. Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το
οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο. Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις
ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Βελτιώσεις υποδομών λιμένων ως προς τη συνδεσιμότητα του προορισμού: 1. Προστασία υποδομών λιμένων από έντονα καιρικά φαινόμενα με
την κατασκευή κατάλληλων κρηπιδωμάτων καθώς και αισθητική ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου ειδικότερα στους λιμένες Αργοστολίου και
Ληξουρίου 2.Μεταφορά του εμπορικού λιμένα Αργοστολίου σε χώρο κοινής αποδοχής που θα καλύπτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις με σκοπό
να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται εντός της πόλης και να αναβαθμιστεί η τουριστική χρήση του θαλάσσιου
κόλπου του Αργοστολίου 3. Αναβάθμιση του λιμένα Πόρου Κεφαλονιάς με έμφαση στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων που θα
προσφέρουν βασικές υπηρεσίες όπως χώροι υγιεινής, εκδοτήρια κ.α. και τροποποίηση της πύλης εισόδου 4.Αναβάθμιση των λειτουργικών
υποδομών στο Νυδρί της Λευκάδας, κατασκευή νέας προβλήτας στο λιμάνι της Λευκάδας, αναβάθμιση του λιμένα Βασιλικής Λευκάδας που
περιλαμβάνει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την εκβάθυνση του λιμένα, έργο που θα επιτρέψει επιπλέον γραμμή σύνδεσης με την
Κεφαλονιά και ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του λιμένα Νικιάνας με έργα ενίσχυσης της ασφάλειας, εκβάθυνσης και κατασκευής νέου
προβλήτα

Οριζόντιες Δράσεις

Μεσοπρόθεσμος

City Break

Μεσοπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (4)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Δράσεις για Βελτιώσεις/αναβαθμίσεις λιμένων του προορισμού ως προς τις ανάγκες της Κρουαζιέρας: 1. Βελτίωση των εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης επιβατών στο λιμένα Αργοστολίου 2. Αναβάθμιση των λιμένων Ιθάκης με την ολοκλήρωση των έργων για την κατασκευή προβλήτας
στο λιμάνι του Πισαετού που θα επιτρέπει τον ελλιμενισμό των κρουαζιερόπλοιων και την εκβάθυνση του λιμένα στο Βαθύ, ώστε να επιτραπεί η
προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων 3. Αναβάθμιση του λιμένα κρουαζιερόπλοιων Αργοστολίου με την κατασκευή δύο επιπλέον προβλητών που θα
επιτρέπουν την πρόσδεση των κρουαζιερόπλοιων 4. Βελτίωση των βασικών υποδομών στο λιμάνι της Λευκάδας με στόχο την ταυτόχρονη
πρόσδεση επιπλέον κρουαζιερόπλοιων. Μελέτη για την δημιουργία υποδομών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Σάμης με στόχο των ελλιμενισμό
μικρών κρουαζιερόπλοιων . Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, seawalk, που
μπορεί να υποκαταστήσει τις λιμενικές υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της κρουαζιέρας μικρότερους προορισμούς
Δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα του προορισμού: Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και
ελλιμενισμού. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά των ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και προώθηση δράσεων για τη διαχείριση των
αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του
Θαλάσσιου και Ναυτικού Τουρισμού. Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου
μηχανοκίνητων σκαφών (ιδιαίτερα υπό συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών
αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες,
παροχές δικτύων, κτλ., καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό
Έργα ύδρευσης: 1. Αγωγός ύδρευσης που θα ενώνει τη Λευκάδα με τις κεντρικές παροχές της ηπειρωτικής χώρας 2. Υποθαλάσσιος αγωγός
ύδρευσης Καλάμου και Καστού με την Αιτωλοακαρνανία (νότια του Μύτικα) 3. Ανάπτυξη δικτύου ύδρευσης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη με
αντικατάσταση των υπαρχόντων και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της Λευκάδας
Δράσεις πολιτικής προστασίας: Mελέτη και επικαιροποίηση των αντιπυρικών μέτρων προστασίας των δασών όπως η συντήρηση και η βελτίωση
των δασικών αντιπυρικών δρόμων. Άμεση κατάρτιση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Ανασυγκρότηση και Ανθεκτικότητα ώστε να
διορθωθούν οι πρόσφατες καταστροφές που προκάλεσαν τα φυσικά φαινόμενα και να προβλεφθούν τυχόν νέες

15

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

4.1.1.

16

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1.

17

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

18

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

19

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

20

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε προορισμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης που οι αντοχές του
δικτύου δοκιμάζονται κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου και μελέτη για τη χρήση έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
πόρων, όπως η εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και η ανακύκλωση όμβριων και αστικών υδάτων

Μεσοπρόθεσμος

21

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

2.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας: Καταγραφή, σήμανση και βελτίωση μονοπατιών που οδηγούν σε πιο απομονωμένες παραλίες. Βελτίωση
του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες (κυρίως στο νησί της Κεφαλλονιάς) με ταυτόχρονη οριοθέτηση χώρων στάθμευσης
οχημάτων σε δημοφιλείς παραλίες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών και εξορθολογισμός των κομίστρων για στάθμευση
(ελεγχόμενη στάθμευση)

Μεσοπρόθεσμος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Μακροπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος

Βραχυπρόθεσμος

Μεσοπρόθεσμος
Μεσοπρόθεσμος

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (5)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

22

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.2.

Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, των πράσινων
τεχνολογιών και της ενεργειακής αναβάθμισης. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την προστασία των παράκτιων περιοχών και τη
διαφύλαξη του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων

23

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Βελτίωση των ιατρικών υποδομών με στελέχωση όλων των βασικών ειδικοτήτων και αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία του
προορισμού

24

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

3.2.2.

Δράσεις στοχευμένης προβολής του προορισμού: Ανάδειξη του προορισμού ως ενδιάμεσου και συμπληρωματικού προορισμού σε δημοφιλείς περιοχές όπως το Κατάκολο.
Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Ναυτικό Τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες

25

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

4.1.1.

Δράσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για την κρουαζιέρα: Διαχωρισμό των λιμενικών χώρων σε ζώνες για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας και για την εμπορική
δραστηριότητα. Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS

26

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Ανάπτυξη του δικτύου ΑΠΕ σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών από την ηπειρωτική χώρα

26

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Ανάπτυξη του δικτύου ΑΠΕ σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών από την ηπειρωτική χώρα

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
41

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (6)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

27

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Δράσεις για τη Διαχείριση των απορριμμάτων: 1. Δημιουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς η διοχέτευση τους στο περιβάλλον επηρεάζει την ποιότητα του
φυσικού περιβάλλοντος και των παραλιών, ενώ υποβαθμίζει τις υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων 2. Κατασκευή πράσινων σημείων και μονάδων κομποστοποίησης και
Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), καθώς και άμεσο κλείσιμο των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

28

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Αντικατάσταση των μέσων αστικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία

Α/Α

Προϊόν

29

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1.

30

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.3.

31

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

Στρατηγικές Δράσεις

Δράσεις για την συντήρηση και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και κτιριακού αποθέματος: Συντήρηση, αναπαλαίωση και επανάχρηση/αξιοποίηση σημαντικών κτιρίων με
ιστορική και αρχιτεκτονική αξία (π.χ. Νεοκλασικό Τσίλλερ στην Ιθάκη το οποίο έχει γίνει ξενοδοχείο 5*) και ανάδειξη της επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Αποκατάσταση, ανάδειξη
και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών και της επτανησιακής αρχιτεκτονικής και ενετικών επιρροών στα νησιά του Ιονίου. Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας μέσω της ένταξής τους σε δίκτυο κτιρίων σημαντικών προσωπικοτήτων και χαρακτηριστικής επτανησιακής/ενετικής αρχιτεκτονικής με ενιαία σχετική
σηματοδότηση, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης των επισκεπτών
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση)
- Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με «έξυπνα» φωτιστικά σώματα LED, νέες
πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, καταγραφή
παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά μέσα και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να αποδώσει η ηλεκτροκίνηση) καθώς και άλλων βασικών
υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
- Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi στο κέντρο των Ιωαννίνων με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- 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
Digital info points στις πύλες εισόδου (αεροδρόμια και λιμάνια) και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων οικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του
νησιού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεση ξενοδοχείων / καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και
ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
42

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (7)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες δραστηριότητες(π.χ.
περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε
οργανωμένες υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται

32

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

33

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

34

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

5.3.1.

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

35

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

6.2.1.

Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα όπως το κρασί Ρομπόλα Κεφαλονιάς και το παραδοσιακό λευκαδίτικό σαλάμι, καθώς
και η ποικιλία των τυροκομικών παρασκευών

36

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

6.3.1.

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

37

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

2.5.1.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, ώστε οι νέες τουριστικές υποδομές να κατασκευάζονται σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και την επτανησιακή αρχιτεκτονική και οι υπάρχουσες υποδομές
να αξιοποιήσουν τα εργαλεία ώστε προχωρήσουν σε ανακαινίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και κινητροδότηση για συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος

38

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

2.3.1.

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.
κλιματολογικές συνθήκες, παροχές δικτύων κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας
/ Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και
προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των αρχών
της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
43

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (8)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

39

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Ένταξη των νησιών στο πρόγραμμα «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με στόχο την επίτευξη της ενεργειακής αυτάρκειας, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη
μείωση του κόστους ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κιτριών και επέκταση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ

40

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

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

41

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

6.4.1.

42

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.4.

Δράσεις για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας: Παροχή βασικών υπηρεσιών στους χώρους αναμονής των λιμένων όπως Wifi, ΑΤΜ και γραφείο πληροφοριών εντός του χώρου του λιμανιού και
αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών. Μελέτη για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής
συμφόρησης στα αστικά κέντρα, ειδικότερα περιμετρικά των λιμανιών οπού παρατηρείται έντονη συμφόρηση κατά την άφιξη των πλοίων και την αποβίβαση επιβατών, και δημιουργία περιφερειακών
δρόμων

43

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

5.3.2.

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

44

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.

Ολοκληρωμένη στρατηγική ανάδειξης του σπηλαιολογικού πλούτου του προορισμού με κύριο γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση της επισκεψιμότητας στα σπήλαια και την ικανοποίηση των
επισκεπτών (στην Κεφαλονιά βρίσκεται το σπήλαιο Δρογκαράτη που αποτελείται από δύο αίθουσες και στο χώρο του έχουν διοργανωθεί μέχρι και συναυλίες, ενώ η επίσκεψη στο λιμνοσπήλαιο της
Μελισσάνης αποτελεί μοναδική εμπειρία)

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις

Προστασία της αγροτικής γης και της βιολογικής καλλιέργειας

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
44

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (9)

Α/Α

Προϊόν

45

46

Περιοχή-άξονας
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

1.5.3.

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

6.5.2.

Παροχή κινήτρων για την ενασχόληση του πληθυσμού με τον τομέα της αγροδιατροφής

47

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.

Διοίκηση, προβολή και προώθηση των μουσειακών χώρων σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές που τα καθιστούν όχι απλά χώρους φύλαξης και παράθεσης
εκθεμάτων, αλλά τα μετατρέπουν σε ζωτικά κύτταρα της κοινωνίας που προάγουν την ταυτότητα του τόπου και αναδεικνύουν με αφηγηματικό τρόπο και με πολυδιάστατα μέσα την ιστορία των
νησιών όπως διαμορφώθηκε από τα μυκηναϊκά χρόνια και την ομηρική αφήγηση μέχρι την ένταξη τους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος και τη νεότερη ιστορία τους

48

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

49

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1.

Αναβάθμιση των υποδομών σε επισκέψιμους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μουσεία όπως το αρχαιολογικό μουσείο και το Ναυτικό – Λαογραφικό μουσείο της Ιθάκης και Ανάδειξη αρχαίων
πόλεων και οικισμών όπως ο μεσαιωνικός οικισμός της Παλαιόχωρας στην Ιθάκη

5.3.1.

Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων: 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 εικονική πραγματικότητας και
επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του
πολιτισμού 2. Αξιοποίηση της ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας για τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής εμπειρίας και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων στους χώρους των μουσείων και
δημιουργία εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του άυλης και μνημειακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με την Οδύσσεια και τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της Ιθάκης
- Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο την ανάδειξη της Επτανησιακής Σχόλης και των σημαντικών ανθρώπων της τέχνης που γεννήθηκαν ή δημιούργησαν στα νησιά της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας και της
Ιθάκης
- Εστιασμένη ψηφιακή στόχευση σε ομάδες και αγορές που συνδέονται ή/και έχουν ενδιαφέρον ως προς το Ενετικό παρελθόν και λοιπό σχετικό πολιτιστικό απόθεμα των νησιών
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

Οριζόντιες Δράσεις
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Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα (10)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

52

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.2.

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

53

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.

Μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων νατοϊκών βάσεων στη Λευκάδα και την Κεφαλλονιά, καθώς η πρώτη βρίσκεται σε σημείο με πανοραμική θέα και η δεύτερη στα όρια
του Εθνικού Δρυμού Αίνου
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Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στον προορισμό
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Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

6.4.1.

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

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός
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Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

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.
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Προϊόν και Προώθηση

•

Οι δράσεις 7 και 8 σχετίζονται με δράσεις αύξησης ελκυστικότητας των κέντρων των
νησιών μέσω χωρικών αναπλάσεων και δράσεις που στοχεύουν στην αισθητική
αναβάθμιση των οικισμών του προορισμού.

•

Σημαντικές φαίνονται να είναι οι δράσεις 6 και 23 που αφορούν θέματα διαμόρφωσης
κοινού κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την λειτουργία των καταλυμάτων και τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και οι δράσεις για την ενίσχυση των ιατρικών υποδομών στον
προορισμό, ενώ καίρια σημασία για την αναπτυξιακή προορπτική του προορισμού έχει η
Δράση 1, η οποία αφορά στην Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και
την εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα
τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη.

•

Ανάλογη σημασία, η οποία απεικονίζεται και στη βαθμολογία στο κριτήριο Ποιότητα Ζωής
σημειώνουν οι δράσεις 3 και 4 που αφορούν δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και τη φέρουσα ικανότητα από την τουριστική δραστηριότητα και οι
δράσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και την παράκτια προστασία των νησιών.

•

Σημαντική αναδεικνύεται και η δράση 11 με υψηλή επίδοση στο κριτήριο του Προϊόντος, η
οποία αφορά στη δημιουργία/ αναβάθμιση ενιαίας διαδικτυακής πύλης για την προώθηση
του προορισμού.

•

Σημαντικές ως προς το τουριστικό προϊόν του προορισμού (βαθμός επίδρασης,
εμπλουτισμός, ενίσχυση εμπειρίας) αναδεικνύονται οι δράσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης
των λιμενικών υποδομών σε σχέση με τη συνδεσιμότητα (δράση 14) και σε σχέση με τις
ανάγκες της Κρουαζιέρα (δράσης 15) και οι δράσεις για τη βελτίωση της συλλογής και
διαχείρισης απορριμμάτων στον προορισμό (δράση 38), σημειώνουν όμως παράλληλα
χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο «Ωριμότητα-Κόστους».
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Οι δράσεις 2 και 9 αφορούν τις υποδομές προσβασιμότητας και ειδικότερα αφορούν
δράσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου και δράσεις έργων αποκατάστασης του
παράκτιου οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από το
έντονο καιρικό φαινόμενο «Ιανός».
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Μεταξύ των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων, οι δράσεις 2, 7, 8 και 9
σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας
αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού.
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Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Κεφαλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών με στόχο να επιτραπεί η αύξηση των θαλάσσιων δρομολογίων και η διασυνοριακή σύνδεση με την Ιταλία

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Μεγανησίου με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων (λειτουργία του εντός
του 2021) και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής / διαπεριφειρειακής συνδεσιμότητας

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

2.1.1.

Κινητροδότηση για την ανάπτυξη υποδομών καταλύματος που θα απευθύνονται σε ένα σημαντικό εύρος αναγκών και ομάδων ενδιαφέροντος όπως High End Groups, οικογενειακές
διακοπές και ξενοδοχεία καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στο κοινό των Generation X και Μillennials - η φυσιογνωμία και η αισθητική της Κεφαλονιάς και της
Λευκάδας απευθύνονται κυρίως στις πρώτες δύο κατηγορίες καταλύματος, ενώ η Ιθάκη μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για boutique καταλύματα

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.

Προβολή και σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τις θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις, η παρατήρηση βυθού, η αλιεία και οι εκδρομές στα δημοφιλή
σπήλαια που διαθέτει ο προορισμός

Προστασία περιβάλλοντος &
αειφορία

4.4.1.

Διαβούλευση με εταιρείες κρουαζιερόπλοιων για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής, βιώσιμης ισορροπίας ανάμεσα στη βιωσιμότητα της κρουαζιέρας , την παροχή ποιοτικών
εμπειριών στους επιβάτες και την ανοχή των κατοίκων

Στρατηγικές Δράσεις

Δίκτυο συνεργασιών που θα ξεκινάει από τους αρμόδιους φορείς και τους τουριστικούς πράκτορες με στόχο την καταγραφή των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων για την
ανάπτυξη της κρουαζιέρας, την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της στον προορισμό και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την
προσέλκυση και υποδοχή ξένων επιχειρήσεων κρουαζιέρας - σε συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία με τους διαχειριστές των λιμένων και τις κεντρικές διαχειριστικές αρχές
να προχωρήσουν στην οργάνωση των υποδομών και τη βελτίωση τους
Ανάπτυξη υποδομών που θα φιλοξενούν ευρήματα, χειρόγραφα, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και μελέτες για την Επτανησιακή Σχολή και τους κύριους εκπροσώπους της που
έζησαν και δημιουργήσαν στα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης και η συμβολή της ήταν καθοριστική στη μεταλαμπάδευση των καλλιτεχνικών ρευμάτων που είχαν αναπτυχθεί
στην Ευρώπη (π.χ. ρομαντισμός), στην ηθική αναγνώριση της ελληνικής επανάστασης και στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών γραμμάτων και της λογοτεχνικής δημιουργίας

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

4.5.1.

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1.

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Αξιοποίηση και αναβάθμιση των οινοποιείων ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επισκέψιμων χώρων που θα ενσωματώνει ξενάγηση στους αμπελώνες, οινογνωσία και υπηρεσίες
εστίασης με επίκεντρο το κρασί και τις γεύσεις που το συνοδεύουν, ενώ θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως τόποι πώλησης τοπικών κρασιών και προϊόντων

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Εκσυγχρονισμός μονάδων τυροκομίας και μετατροπή τους σε επισκέψιμους χώρους που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και εμπειρίες γευσιγνωσίας

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης

49

Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό
«Κεφαλλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα».
Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (αξιοποιώντας και την εμβληματική τουριστική επένδυση στον Σκορπιό) και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά το Sun & Beach, το yachting, την κρουαζιερα, τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό και τον Γαστρονομικό Τουρισμό
• Περιορισμός της εξάρτησης της τουριστικής ζήτησης του προορισμού από διεθνείς καθετοποιημένους tour operators
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων αξιοποιώντας τις πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές σε Κεφαλονιά και Άκτιο υπό τη διαχείριση της Fraport
Greece
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού (εστίαση στην αύξηση των αφίξεων / διανυκτερεύσεων πέραν της περιόδου αιχμής)
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Διάχυση των τουριστικών αφίξεων / δαπανών και στα λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά του νησιωτικού συμπλέγματος
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση του μέσου ημερήσιου εσόδου των επισκεπτών κρουαζιέρας και αύξηση των εσόδων που αφορούν επισκέπτες κρουαζιέρας
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις)
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων μεταφορών,
εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία

•
•
•
•

Βελτίωση των βασικών υποδομών και ανάπλαση των νησιών
Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
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)
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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 «Κεφαλλονιά, Ιθάκη & Λευκάδα».

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

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

Αεροδρόμιο Fraport
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

Πύλες εισόδου

Οδική πρόσβαση

•

•

•

•

Αεροπορική Συνδεσιμότητα:
− Διεθνής Αερολιμένας Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου»: απόσταση από Αργοστόλι με
αυτοκίνητο 8 χλμ. | 10’
− Διεθνής Αερολιμένας Άκτιου / Πρέβεζα: απόσταση από Λευκάδα με αυτοκίνητο
20 χλμ. | 21’
Ακτοπλοϊκή Συνδεσιμότητα:
− Κεφαλονιά: Αργοστόλι, Σάμη, Πόρος, Φισκάρδο
− Ιθάκη: Πίσω Αετού, Φρίκες, Βαθύ
− Λευκάδα: Νυδρί, Βασιλική
Οδική Συνδεσιμότητα:
Συνδεσιμότητα Λευκάδας με πλωτή γέφυρα με τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές:
− Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα: 484 χλμ. | 5h 26’
− Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων: 429 χλμ. | 5h 19’
− Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής: 305 χλμ. | 3h 41’
− Μεθοριακός Σταθμός Κακαβιάς: 189 χλμ. | 2h 47’

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

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού
Αυτοκίνητο από Λευκάδα
• Πρέβεζα: 25 χλμ. | 30’
• Πάργα: 84 χλμ. | 1h 15’
• Σύβοτα Ηγουμενίτσας: 110 χλμ. | 1h 30’
• Μεσολόγγι: 120 χλμ. | 1h 40’
Ακτοπλοϊκές συνδέσεις
• Λιμένας Κεφαλονιάς: Λευκάδα, Ιθάκη, Αστακό, Κυλλήνη, Πάτρα & Ιταλία.
• Λιμένας Ιθάκης: Λευκάδα, Κεφαλονιά, Αστακό, Πάτρα & Κυλλήνη.
• Λιμένας Λευκάδας: Κεφαλονιά, Ιθάκη
• Μεγανήσι & Νησιά ακτών Αιτωλοακαρνανίας: Λευκάδα

Συνδεσιμότητα εντός των νησιών
•
•

Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ
(Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη -σύνδεση από το Βαθύ με τα βόρεια χωριά)
Οδικό δίκτυο

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Ιόνια Νησιά
Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος αποτελούν τα πιο εδραιωμένα “brand names” μεταξύ των Ιονίων Νησιών την τελευταία πενταετία.

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020
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Ιθάκη

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται σε κάθε γράφημα. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους αναζήτησης
που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης.
Πηγές: Google Trends
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Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
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