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

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Κέρκυρα» ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και περιλαμβάνει το νησί της Κέρκυρας, τα νησιά Παξοί, Οθωνοί, 
Ερεικούσα, Μαθράκι και κάποια μικρότερα νησιά, που μαζί συνιστούν την ΠΕ Κέρκυρας.

Προορισμός «Κέρκυρα»
• O προορισμός «Κέρκυρα» ανήκει στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και 
συγκεκριμένα στην ΠΕ Κέρκυρας.

• Η ΠΕ Κέρκυρας είναι νησιωτική και 
περιλαμβάνει την Κέρκυρα (έκταση 
641 τ.χλμ.), τους Παξούς (25 τ.χλμ.), 
τους Οθωνούς (~11 τ.χλμ.) και κάποια 
μικρότερα νησιά (Ερεικούσα, Μαθράκι 
κ.α.). Η έδρα της είναι η πόλη της 
Κέρκυρας.

• Η Κέρκυρα είναι ένα από τα 
βορειότερα και δυτικότερα νησιά της 
Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους, στην 
είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας, 
κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές και με 
εγγύτητα στους Άγιους Σαράντα της 
Αλβανίας.

• Η Κέρκυρα έχει ταυτιστεί από 
αρκετούς ιστορικούς με το «νησί των 
Φαιάκων της Οδύσσειας του Ομήρου.

• Αποτελεί ένα από τους πιο 
εδραιωμένους τουριστικούς 
προορισμούς της χώρας με βασικά 
ζητήματα την περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη διασφαλίζοντας τη 
βιωσιμότητα, τη φέρουσα ικανότητα 
και την αυθεντικότητα του νησιού.
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Αξιολόγηση

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους και πιο εμβληματικούς 
νησιωτικούς προορισμούς στην χώρα με ακτογραμμή 217 χλμ., παραλίες με εντυπωσιακά τοπία και 10 Γαλάζιες Σημαίες, ανεπτυγμένες υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής προσβασιμότητας, πολυτελή παραθαλάσσια resort και ξενοδοχειακό δυναμικό υψηλότερης κατηγορίας σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του 
Ιονίου, αλλά εμφανίζει κορεσμό βασικών υποδομών, έντονη εποχικότητα και υψηλό βαθμό εξάρτησης από tour operators (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό, καθώς η Κέρκυρα, με καιρικές συνθήκες και γεωμορφολογία που ευνοεί τη 
ναυσιπλοΐα αναψυχής, αποτελεί τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Επτανήσων με εγγύτητα και συστάδες νησιών που ευνοούν το island hopping 
σε κοντινή απόσταση από Ιταλία, Δυτικά Βαλκάνια και την ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον, διαθέτει τη μαρίνα Γουβιών, μία σύγχρονη υψηλού επιπέδου 
υποδομή Ναυτικού Τουρισμού με Γαλάζια Σημαία σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας και το αεροδρόμιο (βλέπετε επόμενη σελίδα).

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Σημαντικό πολιτιστικό και θρησκευτικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει την Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, τον 

ενετικό-ιταλικό χαρακτήρα του νησιού, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, παραδοσιακούς οικισμούς και τοπικά λαογραφικά δρώμενα, καθώς και 
δυνατότητα αξιοποίησης των σημαντικών προσωπικοτήτων της Δυτικής Ευρώπης που συνδέθηκαν με το νησί (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, αστικό κέντρο με μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, εμβληματικός τουριστικός προορισμός με 

γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, καζίνο και φεστιβάλ που μπορεί να προσελκύσει τόσο εγχώριο όσο και διεθνές ενδιαφέρον τουρισμού City 
Break, με σημαντικό ωστόσο ζήτημα την περιορισμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά τη χειμερινή περίοδο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

ταξίδια κινήτρων (βλέπετε αξιολόγηση Sun & Beach, Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός), αλλά περιορισμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό 
κατά τη χειμερινή περίοδο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αιτιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς διαθέτει το βασικότερο λιμάνι βάσης (homeporting) για τα ταξίδια κρουαζιέρας στην 
Περιφέρεια με σχετικές υποδομές για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, αεροπορική συνδεσιμότητα και δραστηριοποίηση tour operators, εγγύτητα μέσω 
της Αδριατικής θάλασσας με την Ιταλία και τις Βαλκανικές χώρες και αποτελεί έναν από δημοφιλέστερους προορισμούς για κρουαζιέρα στην Ελλάδα 
(μετά από Πειραιά, Σαντορίνη, Μύκονο) αντιμετωπίζοντας ζητήματα υπερσυγκέντρωσης ροών σε συγκεκριμένα αξιοθέατα (βλέπετε επόμενη σελίδα).
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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.

• Νησιωτικός προορισμός με ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με πάνω από 200 ημέρες 
ηλιοφάνειας ανά έτος και μέση θερμοκρασία που κυμαίνεται από 8,7οC τον Ιανουάριο 
μέχρι 26,5οC τον Ιούλιο, με υψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση με την πλειοψηφία των 
βροχοπτώσεων να σημειώνονται μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου

• Από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς προορισμούς της Ελλάδας με 1,2 εκατ. 
αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) το 2019 (89% διεθνείς)

• Εκτεταμένη ακτογραμμή 217 χλμ. με προσβάσιμες παραλίες (με το αυτοκίνητο και 
ορισμένες με σκάφος) σε σχετικά κοντινή απόσταση από τα τουριστικά καταλύματα: 
μεγάλης έκτασης αμμώδεις παραλίες στη δυτική ακτή, τουριστικές παραλίες κυρίως με 
χαλίκι στην ανατολική ακτή, ήρεμες και ήσυχες παραλίες, ειδικά αυτές που βρίσκονται 
σε μικρούς κολπίσκους της βορειοανατολικής και βορειοδυτικής ακτής

• Σχετικά χαμηλή συγκέντρωση παραλιών με Γαλάζια Σημαία μεταξύ των ΠΕ της χώρας, 
αυξημένη στις 10 παραλίες το 2020 από 9 το 2019 (2,0% επί του συνόλου της χώρας)

• Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» σε απόσταση μόλις ~3 χλμ. από το 
κέντρο της πόλης με εγχώρια και διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα και πρόσφατα 
αναβαθμισμένες υποδομές, παραχωρημένο στην και υπό τη διαχείριση της Fraport 
Greece με ~1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019

• Σύμπλεγμα μικρότερων και μεγαλύτερων νησιών (Παξοί, Αντίπαξοι, Διαπόντια νησιά) με 
ιδιαίτερη ταυτότητα, παραλίες με τιρκουάζ νερά (π.χ. Βουτούμι, Βρίκα) σε κοντινή 
απόσταση από την Κέρκυρα, εύκολα προσβάσιμα με ημερήσιες εκδρομές με σκαφάκι

• Πολυτελή παραθαλάσσια resort με σύγχρονες υποδομές και υψηλού επίπεδου 
υπηρεσίες, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το υψηλότερο ποσοστό ξενοδοχειακών 
δωματίων 4* και 5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ μεταξύ των προορισμών του 
Ιονίου (ποσοστό που αντιστοιχεί στο 37,5% των προσφερόμενων δωματίων στον 
προορισμό) και πρόβλεψη για περαιτέρω επενδύσεις στην αγορά καταλυμάτων υψηλών 
προδιαγραφών

• Τουριστικό μοντέλο με υψηλή εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα των 
τουριστικών αφίξεων και ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές που 
επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του προορισμού: πυκνό αλλά υποβαθμισμένο οδικό 
δίκτυο (π.χ. φθορά στο οδόστρωμα, ανεπαρκής φωτισμός και σήμανση), ζητήματα 
υδροδότησης (κατά την τουριστική περίοδο), προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και 
απορριμμάτων

• Ζώνες τουρισμού που προσελκύουν χαμηλής ποιότητας και δαπάνης εισερχόμενο 
τουρισμό πλήττοντας την εικόνα του τουριστικού προϊόντος του νησιού και 
υπονομεύοντας τις προοπτικές ενίσχυσής του

Sun & Beach 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)

• Νησί με γεωμορφολογία που ευνοεί την ιστιοπλοΐα και τις διακοπές 
με σκάφη αναψυχής, καθώς διαθέτει παράλια που σχηματίζουν 
αρκετούς όρμους, ακρωτήρια και απάνεμα λιμανάκια, ενώ διαθέτει 
εγγύτητα και με συμπλέγματα μικρότερων νησιών (Διαπόντια νησιά 
9-20 χλμ., Παξοί 11 χλμ.)

• Μαρίνα Γουβιών, πλήρως οργανωμένη και υψηλού επιπέδου 
υποδομή με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, 
η πρώτη ιδιωτική μαρίνα της Ελλάδας σε απόσταση 6 χλμ. από την 
πόλη της Κέρκυρας και 7 χλμ. από το αεροδρόμιο:
− η μεγαλύτερη μαρίνα με Γαλάζια Σημαία στο Ιόνιο με 1.198 

θέσεις ελλιμενισμού (σκάφη έως 60 μ. και βύθισμα έως 5,5 μ.) 
τόσο σε μόνιμες όσο και πλωτές προβλήτες και 500 θέσεις 
διαχείμασης

− ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και σχετικές υποδομές: 24/7 
παροχή νερού και ρεύματος, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων, 
WiFi (μέσω προπληρωμένης κάρτας), αποθήκες, υπαίθριος 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, υπηρεσίες δύτη, συντήρησης 
σκαφών, 24/7 φύλαξης κ.α.

− εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης, αθλητικές 
εγκαταστάσεις (παιδική χαρά, πισίνα, γήπεδο κρίκετ και
croquet)

• Μαρίνα 98 θέσεων και 5 αγκυροβόλια / καταφύγια τουριστικών 
σκαφών - έχει δημοσιευθεί προκήρυξη για την αποπεράτωση του 
τουριστικού καταφυγίου στην περιοχή Σπηλιά, ώστε να καταστεί 
ασφαλές, λειτουργικό, ανταγωνιστικό και ελκυστικό 
(προϋπολογισμός €9,4 εκατ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κρουαζιέρα
• Από τους πιο ανεπτυγμένους και σημαντικούς προορισμούς 

κρουαζιέρας στην Ελλάδα με 420 κλήσεις κρουαζιερόπλοιων και 
767,7 χιλ. επισκέπτες το 2019 (4η μετά από Πειραιά, Σαντορίνη και 
Μύκονο – αντιπροσωπεύοντας το 73,3% των πλοίων και το 73,5% 
των επισκεπτών στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων)

• Ο Λιμένας Κέρκυρας, λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος:
− μπορεί να αποτελέσει βάση για περιφερειακό homeporting 

κρουαζιέρας λόγω της αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
προορισμού και της δραστηριοποίησης tour operators

− είναι χωρισμένος στο νέο λιμάνι που εξυπηρετεί επιβατικά 
πλοία, κρουαζιερόπλοια και φορτηγά πλοία και στο παλιό λιμάνι 
που αξιοποιείται από ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής

− διαθέτει 5 προβλήτες ελλιμενισμού και μπορεί να φιλοξενήσει 
ταυτόχρονα 4 μεγάλα κρουαζιερόπλοια και 3 μικρότερα 
(συνολικά 7) και 2 επιβατικούς σταθμούς συνολικού εμβαδού 
3.100 τ.μ., κτίρια διοίκησης 1.500 τ.μ. και είναι σύγχρονα 
οργανωμένος, ώστε να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία

− είναι από τους λίγους λιμένες της χώρας όπου 
πραγματοποιούνται διεθνή δρομολόγια καθώς υπάρχει τακτική 
σύνδεση όλη τη διάρκεια του χρόνου με την Αγκόνα, το Μπάρι, 
την Τεργέστη και τη Βενετία. 

• Το νησί διαθέτει και το λιμάνι της Λευκίμμης που συνδέεται 
ακτοπλοϊκά με την πόλη της Κέρκυρας, την Ηγουμενίτσα και τις 
ακτές της Ηπείρου. Το λιμάνι έχει ρηχά νερά και δεν μπορεί να 
δεχτεί κρουαζιερόπλοια και γενικά σκάφη με μεγάλο βύθισμα.

• Φαινόμενα συνωστισμού στην Πόλη της Κέρκυρας και στα κύρια 
αξιοθέατα του νησιού λόγω των υψηλών ροών κρουαζιέρας, οι 
οποίες σε συνδυασμό με την ευρύτερη δημοφιλία του προορισμού 
και τα προβλήματα αστικής κινητικότητας δημιουργούν φαινόμενα 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, που υποβιβάζουν την εμπειρία του 
επισκέπτη και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (π.χ. αστικές 
αναπλάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ρύθμιση των ροών μέσω 
timeslots και  σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης αφίξεων κ.α.)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, City 
Break και MICE.

• Ενετικός-ιταλικός χαρακτήρα του νησιού και ιδιαίτερη επτανησιακή κουλτούρα 
με αδιάλειπτη επαφή με τη Δυτική Ευρώπη εμφανής στη γαστρονομία, την 
αρχιτεκτονική των κτηρίων (επιτυχημένο παράδειγμα συγκερασμού ελληνικής 
και δυτικής αρχιτεκτονικής), τη μουσική, την παράδοση αλλά και τη διάλεκτο 

• Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που 
περιλαμβάνει το οχυρωμένο ιστορικό κέντρο του νησιού, ενετικών και 
βρετανικών επιρροών, με τα 3 ενετικά φρούρια, ανακατασκευασμένα από τους 
Βρετανούς το 19ο αιώνα, την πλατεία της Σπινιάδας, την συνοικία Καμπιέλο με 
τα στενά δρομάκια το κτιριακό απόθεμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής (ενετικής ή 
μεταγενέστερης περιόδου) μεταξύ των οποίων το Μέγαρο Μιχαήλ και Γεωργίου, 
το Λίστον, το Loggia Nobilei, η Ιόνιος Βουλή, το Μέγαρο της οικογένειας 
Καποδίστρια κ.α.

• Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα στο οποίο περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία και αξιοθέατα (π.χ. Ναός της Αρτέμιδος, τα Ρωμαϊκά Λουτρά 
Παλαιόπολης, η Αγορά της Αρχαίας Πόλης της Κέρκυρας, το Ανακτορικό 
Συγκρότημα Αχίλλειο, το οποίο έφτιαξε η Αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας 
Ελισσάβετ το 19ο αιώνα, το Μον Ρεπό), μουσεία (Δημοτική Πινακοθήκη, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Καποδίστρια, Μουσείο Σολωμού, Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης κ.α.), παραδοσιακοί οικισμοί

• Καλλιτεχνική και μουσική παράδοση, καθώς στην Κέρκυρα ιδρύθηκε το πρώτο 
ελληνικό πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία, η πρώτη φιλαρμονική και η πρώτη 
σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ενώ σήμερα φιλοξενεί και τη Σχολή Μουσικής 
και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιόνιου Πανεπιστημίου

• Θρησκευτικοί πόροι όπως βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, Ιερός 
Καθολικός Μητροπολιτικός Ναός και μόνες (π.χ. η Ιερά Μονή Βλαχερνών, Ιερά 
Μονή Παλαιοκαστρίτσας), καθώς και σημαντικά προσκυνήματα όπως το 
σκήνωμα του Άγιου Σπυρίδωνος του Τριμυθούντος

• Αποκριάτικα δρώμενα με επιρροές από την ιταλική Commedia dell’Arte, 
αναβίωση παραδοσιακών εθίμων («Βαρκαρόλα» στην Παλαιοκαστρίτσα κ.α.)

• Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των προσωπικοτήτων με διεθνή εμβέλεια 
(π.χ. Ιωάννης Καποδίστριας, αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστροουγγαρίας) που 
συνδέθηκαν με το νησί της Κέρκυρας για την δημιουργία αφηγηματικού 
περιεχομένου που συνδέεται με βασικές αγορές της Ευρώπης, την προβολή και 
την προώθηση του προορισμού και τον εμπλουτισμό των τουριστικών 
προϊόντων

• Ασφαλής προορισμός με δυνατότητα προσέλκυσης τουρισμού MICE, 
καθώς αποτελεί έναν από τους εμβληματικότερους προορισμούς της 
χώρας με διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα και συνδυάζει ήλιο & 
θάλασσα με εξαιρετική γαστρονομία, πολιτιστικό πλούτο, ζωντανή 
ατμόσφαιρα και ποικίλες επιλογές διασκέδασης και δραστηριοτήτων 
αναψυχής για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και ταξιδιών 
κινήτρων

• Ορισμένα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* και 5* με 
δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 600 συνέδρων και συνεδριακό κέντρο της 
της Ιεράς Μητρόπολης της Κέρκυρας σε απόσταση 200 μ. από την πόλη 
με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 συνέδρων

• Χαμηλή παρουσία / συμμετοχή στον διεθνή συνεδριακό τουρισμό λόγω 
μειωμένης αεροπορική σύνδεσης με το εξωτερικό κατά την χειμερινή 
περίοδο που υπονομεύει την ανάπτυξη του MICE και τις προοπτικές 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

• Το νησί της Κέρκυρας πληροί ορισμένες από τις προϋποθέσεις για 
τουρισμό City Break, καθώς διαθέτει διεθνή αεροπορική 
συνδεσιμότητα, επαρκές ξενοδοχειακό δυναμικό και εγγύτητα με 
βασικές εισερχόμενες αγορές του ελληνικού τουρισμού (Ιταλία)

• Αστικό κέντρο με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αίσθηση αρχοντιάς 
ανεπτυγμένο εμπορικό κέντρο (διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων), 
πλούτο πολιτιστικών πόρων, μνημείων, σημείων ενδιαφέροντος εντός 
του αστικού ιστού, ποικιλία γαστρονομικών επιλογών για κάθε στιγμή / 
περίσταση από υπαίθριο street food μέχρι εστιατόρια υψηλής 
γαστρονομίας, έντονη νυχτερινή ζωή, ορισμένα φεστιβάλ (Helios
Festival – ηλεκτρονική μουσικής, Corfu Food and Wine Festival, Corfu
Beer Festival κ.α.), καζίνο (στο ισόγειο του ξενοδοχείου Corfu Palace)

• H μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή 
περίοδο αποτελούν ζήτημα για την ανάπτυξη του City Break και την 
επέκταση της τουριστικής περιόδου.
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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 «Κέρκυρα». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• 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 (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Φυσικοί πόροι (προστατευόμενες περιοχές, τοπία φυσικού κάλλους, υγρότοποι, λιμνοθάλασσες, λίμνες, πυκνή βλάστηση, σπάνια ορνιθοπανίδα) 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 όπως θαλάσσια αθλήματα, 

καταδύσεις και ορεινή ποδηλασία για τον εμπλουτισμό / ενίσχυση του Sun & Beach και των άλλων τουριστικών προϊόντων, καθώς και ένα γήπεδο γκολφ 
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ώστε ο προορισμός να προσελκύσει επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίχτες με υψηλή αγοραστική δύναμη 
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη σημαντικών πόρων και υποδομών π.χ. επισκέψιμα οινοποιεία, προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, ιδιαίτερη γαστρονομία (Επτανησιακή κουζίνα), καθώς και 

βραβευμένα εστιατόρια, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης
• Στην ΠΕ Κέρκυρας δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιημένο κέντρο θαλασσοθεραπείας, ωστόσο υπάρχουν ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες Spa

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση 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.

• Φυσικό περιβάλλον με μεγάλη βιοποικιλότητα και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς 
και θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας με βάση την εθνική και την διεθνή νομοθεσία όπως:

− Λίμνη Κορισσίων, έκτασης 6.000 στρεμμάτων, σημαντικός υγροβιότοπος τμήμα του δικτύου 
Natura 2000, καθώς διαθέτει ένα μοναδικό για την περιοχή Κεδροδάσος, μεγάλο αριθμό 
αμμοθινών με ύψος 15 μέτρων, αποτελεί πόλο έλξης για 126 είδη πουλιών (κορμοράνοι, 
σφυριχτάρια, αργυροτσικνάδες, φλαμίνγκος, πάπιες κ.α.) και καταφύγιο θηραμάτων 

− Αλυκές Λευκίμμης, σημαντικός υγρότοπος τμήμα του δικτύου Natura 2000, που συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον των ορνιθοπαρατηρητών, καθώς διαθέτει ~250 είδη πουλιών

• Πυκνή βλάστηση λόγω των πολλών βροχοπτώσεων που χαρακτηρίζει το κλίμα της ΠΕ Κέρκυρας, 
εναλλασσόμενο αγροτικό τοπίο με τις δασικές εκτάσεις και τους καταπράσινους κερκυραϊκούς 
ελαιώνες στις παρυφές των λόφων, αμπέλια, ορεινοί όγκοι (Στραβοσκιάδι και Παντοκράτορας), 
μικρές πεδιάδες στην άκρη της θάλασσας, ποτάμια, σπήλαια όπως Ανθρωπόγραβα, Λουτσών κ.α., 
καταρράκτες και εντυπωσιακά τοπία φυσικού κάλους (17 στην ΠΕ) που συνδυάζουν το βουνό και τη 
θάλασσα συνθέτοντας έναν προορισμό με πλούσιο οικολογικό ενδιαφέρον

• Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φυσικού πλούτου της Κέρκυρας αποτελούν οι λιμνοθάλασσες 
(Βαρβάρας / Αυλάκι & Αγίου Στεφάνου, Αντινιώτη / Αχάραβης, Χαλικιοπούλου, Κορισσίων, Αλυκής 
Λευκίμης) και οι λίμνες (Σκοτεινή και Δανίλια).

• Η φυσική́ ομορφιά της Κέρκυρας επεκτείνεται και κάτω από́ την επιφάνεια της θάλασσας όπου 
μπορεί κάποιος να συναντήσει υποθαλάσσια σπήλαια, υφάλους και πλούσια υδρόβια ζωή.

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

ΟικοτουρισμόςΑγροτουρισμός

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

• Εστιατόρια με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικούς θεσμούς: το Etrusco με 2 Χρύσους Σκούφους (το 
κορυφαίο εστιατόριο της χώρας με βάση αυτό το θεσμό) και τα εστιατόρια Toula's Gastronomy και 
Pomo d' Oro με Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας

• Πλούσια τοπική γαστρονομική παράδοση και κουζίνα με έντονες επιρροές από την Ιταλία λόγω της 
Ενετοκρατίας με εμβληματικές τοπικές συνταγές όπως η κερκυραϊκή παστιτσάδα, το μπουρδέτο, το 
σοφρίτο κ.α., προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ (κουμ-κουάτ, Ελαιόλαδο Άγιος Ματθαίος), καθώς και μεγάλη 
ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής, όπως τοπικά παραδοσιακά εστιατόρια και 
ταβέρνες, ψητοπωλεία / ταχυφαγία, παραδοσιακά μεζεδοπωλεία και ουζερί, ζαχαροπλαστεία, 
παραδοσιακά παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων και ποτών, καθώς και λοιπά σημεία πώλησης 
τοπικών / παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων

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

• Γαστρονομικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ («Corfu food & wine festival», «Beer festival»), τοπικά 
πανηγύρια, γιορτές υπαίθρου για προϊόντα και ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές ξεναγήσεις / 
περιηγήσεις / διαδρομές που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει τις αυθεντικές γεύσεις, την 
τοπική γαστρονομία και την τοπική παραγωγή 

• Σημαντική οινική παράδοση (παραγωγή οίνων ΠΓΕ Κέρκυρας και Χαλικούνα – κοντά στον 
υδροβιότοπο των Κορισσίων) με οινοποιεία στην δημοτική ενότητα Παρελίων στο δρόμο προς 
Παλαιοκαστρίτσα, ορισμένα από τα οποία είναι επισκέψιμα (Οικογένεια Γραμμένου, Ambelonas
Corfu), επιτρέποντας στον επισκέπτη να γνωρίσει τον τρόπο παραγωγής του κρασιού, να συμμετάσχει 
σε εμπειρίες οινογνωσίας, να γευματίσει και να πραγματοποιήσει αγορές τοπικών ποικιλιών οίνου

Γαστρονομικός ΤουρισμόςSports & Activities

• Φυσικό περιβάλλον κατάλληλο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδηλασία βουνού, 
θαλάσσια αθλήματα, και διαθεσιμότητα σχετικών επιχειρήσεων όπως καταδυτικές σχολές, ναυτικοί 
όμιλοι, σχολές θαλάσσιων αθλημάτων, ιππικοί όμιλοι.

− Οι περίπλοκες ακτές και τα διάφανα νερά του νησιού εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες για 
καταδύσεις. Σημεία με έντονη υποθαλάσσια ζωή και υπέροχα χρώματα βρίσκονται κοντά στην 
Παλαιοκαστρίτσα, στους Λιαπάδες, στο Αγγελόκαστρο, στο νησάκι Σκελούδι, στο νησάκι 
Κολύβρι, στο μοναστήρι της Παναγιάς, στους Έρμονες, στο Νισσάκι, στη μαρίνα Γουβιών και στο 
Μπαρμπάτι. Επιπλέον, η Κέρκυρα διαθέτει 2 από τα 91 ναυάγια που πρόσφατα 
απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού & Υπουργείο Εθνικής 
Αμύνης) και είναι ανοιχτά για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής.

− Θεσμοθετημένες στρατηγικές κατευθύνσεις στο π.χ.Π για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2019), 
με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που προτείνουν τη δημιουργία 
καταδυτικών πάρκων αναψυχής, φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εναλίων 
αρχαιοτήτων, σε Κέρκυρα και Παξούς.

− Στις περισσότερες από τις οργανωμένες παραλίες του νησιού προσφέρονται μια ευρεία γκάμα 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο 
ποδήλατο, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, τζετ σκι κ.α.

• Γήπεδο γκολφ διεθνών προδιαγραφών με 668 στρέμματα και 18 τρύπες, το Corfu Golf Club που 
βρίσκεται στο κέντρο του νησιού στο Λιβάδι του Ρόπα, άνοιξε το 1973 και σχεδιάστηκε από τον 
Ελβετό αρχιτέκτονα Donald Harradine

− Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου γηπέδων γκολφ με βάση τις αρχές της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφορίας και έπειτα από μελέτη βιωσιμότητας, καθώς οι 
εγκαταστάσεις γκολφ είναι υδροβόρες, για την αξιοποίηση του ηλιόλουστου και θερμού 
κλίματος κατά τους περισσότερους μήνες του χρόνου, του μοναδικού φυσικού τοπίου, καθώς 
και των υποδομών προσβασιμότητας του αεροδρομίου με σκοπό την προσέλκυση 
επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών (με αυξημένη μέση δαπάνη) και διεθνών 
διοργανώσεων γκολφ για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κέρκυρα»  με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 4,3

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 4,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
− Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece με σημαντική διεθνή 

αεροπορική συνδεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 1,5 εκατ. χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019
− Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας με περισσότερα από 6 δρομολόγια ανά ημέρα (17 ν.μ. ~1h 30’) και τους Παξούς με δρομολόγια 

κάθε ημέρα (7 ν.μ. 1h με δελφίνι και ~2h με συμβατικό πλοίο)

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 3,1

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): εμβληματικός και εδραιωμένος νησιωτικός προορισμός με ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, υψηλού επιπέδου τουριστικούς πόρους 
(παραλίες με Γαλάζιες Σημαίες, ξενοδοχειακό δυναμικό και πολυτελή παραθαλάσσια resort), ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με έντονη εποχικότητα, μοντέλο 
ανάπτυξης βασισμένο στους tour operators και κορεσμό των δημόσιων υποδομών (ύδρευση, αποκομιδή σκουπιδιών κ.α.)

• Ναυτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0 | yachting: 0,5 / 0,5, κρουαζιέρα: 0,5 / 0,5): γεωμορφολογία και κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη yachting, από τους πιο 
δημοφιλείς προορισμούς για σκάφη αναψυχής, καθώς και 1 μαρίνα με Γαλάζια Σημαία ανεπτυγμένες υποδομές, η μεγαλύτερη του Ιονίου με 1.198 θέσεις 
ελλιμενισμού, καθώς και ο δημοφιλέστερος προορισμός κρουαζιέρας των Επτανήσων και 4ος στην χώρα το 2019, με υποδομές για υποδοχή 
κρουαζιερόπλοιων στον Λιμένα Κέρκυρας που ωστόσο αντιμετωπίζει ζητήματα συνωστισμού σε δημοφιλή αξιοθέατα

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα με αρχαιολογικούς 
χώρους, παλάτια, μνημεία, εκκλησίες, μονές κ.α., ιδιαίτερο χαρακτήρα και κουλτούρα που συνδυάζει το ελληνικό με το ενετικό στοιχείο και σύνδεση με 
σημαντικές προσωπικότητες της Δυτικής Ευρώπης

• City Break (0,25 / 1,0): υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, εμπορική αγορά, σημεία ενδιαφέροντος, 
νυχτερινή ζωή, ξεχωριστή ατμόσφαιρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο

• MICE (0,25 / 1,0): σύγχρονες υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον για εταιρικές 
εκδηλώσεις και ταξίδια κινήτρων και ορισμένες υποδομές για μικρά / μεσαία συνέδρια, αλλά περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις κατά τη 
χειμερινή περίοδο

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 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): πλούσιο φυσικό τοπίο με έντονη και ποικίλη βλάστηση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, σπήλαια, λιμνοθάλασσες, λίμνες, τοπία 
φυσικού κάλλους, υγροβιότοπους και πεζοπορικά μονοπάτια

• Sports & Activities (0,25 / 1,0): καιρικές συνθήκες και περιβάλλον που ευνοούν την ανάπτυξη εξειδικευμένων θαλάσσιων και υπαίθριων αθλητικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και γήπεδο γκολφ που μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για προσέλκυση γκόλφερ όλο τον χρόνο

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): επτανησιακή γαστρονομική παράδοση με ιταλικές επιρροές, τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, 
υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης (βραβευμένα εστιατόρια), ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές δραστηριότητες όπως π.χ. επισκέψιμα 
αγροκτήματα / οινοποιεία
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κέρκυρα»  με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 4,8

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 5,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 4,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς με πολύ υψηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Συνεχή και σταθερή παρουσία ως κορυφαίος προορισμός σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς οδηγούς και ιστοσελίδες (Condé Nast Traveler)
− Με βάση τη διάκριση Tripadvisor Traveler’s Choice 2020, η Κέρκυρα διαθέτει 1 από τα 26 καλύτερα ξενοδοχεία / resorts της Ελλάδας (Ikos Dassia), ενώ το 

MarBella Corfu Hotel συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 30 κορυφαία θέρετρα της Ευρώπης του Condé Nast Traveller για το 2020
• ~707 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό 

«Κέρκυρα»
• Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (ανακηρυγμένο το 2007) με μοναδική αρχιτεκτονική αξία

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 3,0 • ~1,2 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 3,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~33,1 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~37,5% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,7 / 5,0
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Στρατηγική και Σχέδια Δράσης



15

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 «Κέρκυρα»  θα πρέπει να
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Τσεχία, Αυστρία, Ρωσία, 
Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Ουγγαρία, Αλβανία), Ρωσία, 
Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς

Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Τσεχία, Αυστρία, Ρωσία, 
Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Ουγγαρία, Αλβανία), Ρωσία, 
Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, 
Μέση Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Τσεχία, Αυστρία, Ρωσία, 
Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Ουγγαρία, Αλβανία), 
Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, 
Μέση Ανατολή

Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Πολωνία1 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

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 «Κέρκυρα»  θα πρέπει να
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 
Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, Τσεχία, 
Αυστρία, Ρωσία, Ελβετία, 
Βέλγιο, Σουηδία, Ουγγαρία, 
Ισραήλ, Αλβανία), Ρωσία, 
Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση 
Ανατολή
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας • Προώθηση / προβολή της εικόνας του αεροδρομίου, λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης και εκμοντερνισμού των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων από την Fraport Greece, και ενίσχυση συνδεσιμότητας 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, βελτίωση 
ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας & 
συνδεσιμότητας της Κέρκυρας με τους Παξούς, 
την Ερεικούσσα, τους Οθωνούς και το Μαθράκι

• Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών στον λιμένα Λευκίμμης και ολοκλήρωση αναβάθμισης στους λιμένες των Διαπόντιων νησιών (ενδεικτικά: βελτίωση 
λιμένα Οθωνών, επέκταση / βελτίωση στο λιμάνι του Μαθρακίου) που συμβάλλουν στην βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κέρκυρας με τις 
Διαπόντιες νήσους και οδηγούν στην ενίσχυση των προσφερόμενων επιλογών του τουριστικού προϊόντος

• Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση 
λειτουργιών και διαδικασιών, και την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών

• Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη υδατοδρομίων στα νησιά των Οθωνών, Ερεικούσσας και Μαθρακίου με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου 
υδατοδρομίων, με τα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια της Κέρκυρας και των Παξών (λειτουργία του εντός του 2021) και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής / 
διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας και παράλληλη μελέτη για την μετατροπή της Κέρκυρας σε κόμβο υδατοδρομίων που θα εξυπηρετεί το σύνολο του 
Ιονίου όσο και πτήσεις από και προς την Ιταλία

• Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής στην περιοχή Σπηλιά Κέρκυρας (παλιά πόλη Κέρκυρας)

• Εξέταση για την δυνατότητα ανάπτυξης Μαρίνας στο δυτικό τμήμα της Κέρκυρας

• Βελτίωση λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο λιμάνι Λάκκα Παξών

1.1.3. Αναβάθμιση οδικού δικτύου & ασφάλεια • Βελτίωση, ασφαλτόστρωση, φωτισμός, ορθή σήμανση και τακτική συντήρηση του οδικού δικτύου (όπου παρατηρείται σημαντική φθορά σε εθνικούς 
και επαρχιακούς δρόμους)

• Κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα διατρέχει κάθετα το νησί από το βορρά προς το νότο με κέντρο την πόλη της Κέρκυρας για την βελτίωση της 
διασύνδεσης των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και την αποσυμφόρηση του κέντρου της Κέρκυρας

• Βελτίωση / αναβάθμιση των οδικών αξόνων σύνδεσης με λιμένες  (οδικός άξονας Κέρκυρα – λιμάνι Λευκίμμης) και το αεροδρόμιο (οδικός άξονας Τρία 
Γεφύρια – Βρυώνη για αύξηση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο) στο πλαίσιο ανάδειξης / αναβάθμισης των συγκοινωνιακών κόμβων και της 
προσβασιμότητας των πυλών εισόδου/εξόδου του προορισμού

• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν την πόλη της Κέρκυρας με το υπόλοιπο 
νησί

• Βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών 
τοποθεσιών κατά την περίοδο αιχμής

• Επικαιροποίηση/βελτίωση της χρήσης  του συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της συγκοινωνίας

• Χωροθέτηση  δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένας) που να 
συνάδει με την αναβαθμισμένη εικόνα αυτών των υποδομών (όπου κάτι τέτοιο έχει λάβει χώρα, π.χ. αερολιμένας Κέρκυρας)
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Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών           
(συνέχεια)

1.1.5. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 
της Κέρκυρας για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

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

• Παρεμβάσεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, χώρους πολιτιστικού, ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ.) και ψυχαγωγίας 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας από ΑμεΑ (κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες, ράμπες κτλ.)

• Συνεχής προώθηση των ενεργειών οι οποίες έχουν καταστήσει την Κέρκυρα όσον αφορά τις παραλίες, νησί φιλικό προς τα ΑμεΑ, με 21 προσβάσιμες 
παραλίες για άτομα με κινητικά προβλήματα μέσω πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων, όπως και εξέταση των δυνατοτήτων επέκτασης του συστήματος 
seatrac για την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα

1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας • Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους 
(ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

• Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά του προορισμού «Κέρκυρα» με προσωπικό και μέσα μεταφοράς

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Ενίσχυση βασικών υποδομών όπως ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, υδροδότησης (π.χ. μονάδες αφαλάτωσης, υδατοδεξαμενές)  στους 
Παξούς και στις Διαπόντιες νήσους

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

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κέρκυρα» ως διακριτό μέρος του 
προορισμού ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), 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 στο νησί

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

• Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του 
νησιού (π.χ. ζευγάρια, νέοι και ρομαντικός προορισμός στην περίπτωση των Παξών, οικογενειακός και ναυτικός προορισμός για σκάφη αναψυχής, silver 
economy για την Κέρκυρα)

• Ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του νησιωτικού συμπλέγματος ως ενιαίου προορισμού, που συνδυάζει τις άριστες ξενοδοχειακές υποδομές και 
υπηρεσίες με το όμορφο φυσικό περιβάλλον, την απόλαυση της θάλασσας και τις ξεχωριστές γαστρονομικές επιλογές

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων του προορισμού τα οποία μπορούν να 
προσφέρουν δραστηριότητες / εμπειρίες που δεν συνδέονται απαραίτητα με την θερινή τουριστική περίοδο, και συγκεκριμένα των αθλητικών 
δραστηριοτήτων (εγκατάσταση γηπέδου γκολφ), της ύπαρξης εγκαταστάσεων για MICE τουρισμό όπως και της λειτουργίας καζίνο στην Κέρκυρα 

• 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 στους Παξούς ή και στα Διαπόντια νησιά (σε συνδυασμό με την 
Κέρκυρα)

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

• Στρατηγική και ανάπτυξη συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών και αξιοποίηση του Film 
Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

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

• 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, Ναυτικός και 
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός τουρισμός μπορούν να τονιστούν η γαστρονομία (συμπεριλαμβανομένου του Οινοτουρισμού) - προαγωγή αυτών μέσω 
ανάπτυξης θεματικών τουριστικών προϊόντων που συνδέονται με το κύριο τουριστικό προϊόν στην πώληση (π.χ. ξενοδοχείο + δραστηριότητα) και 
προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months) 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών με στόχο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου (MICE, τουρισμός 
ευεξίας, Τρίτη Hλικία - Silver Economy, Aθλητικός Tουρισμός - γκολφ)

• Μελέτη σκοπιμότητας για τις δυνατότητες δημιουργίας δικτύου γηπέδων και προσέλκυσης διεθνών διοργανώσεων γκολφ
• Προώθηση και προβολή διασυνοριακών τουριστικών προϊόντων με την Αλβανία και την Ιταλία, ιδιαίτερα στον τομέα του Πολιτιστικού τουρισμού και 

του Yachting
• Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.2. Εμπλουτισμός και σύνδεση των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού 
(συνέχεια)

• Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, ορειβατικών, περιπατητικών / ποδηλατικών διαδρομών για τη 
βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και του δικτύου των περιοχών NATURA

• Προβολή και προώθηση περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και μοναδικών τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχών  NATURA και ένταξη των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά προϊόντα που 
προσφέρει ο προορισμός «Κέρκυρα»

• Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων και αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την προσέλκυση και
την άρτια και επαγγελματική διοργάνωση εκδηλώσεων υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και αθλητικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας  

• Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου
• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού/ θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών 

• Αναβάθμιση μέσων ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας και αύξηση του επιπέδου ασφάλειάς τους
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών
• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού
• Αντιμετώπιση του προβλήματος ποιότητας ύδρευσης στην Κέρκυρα και τους Παξούς σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 
• Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια κατά την κύρια τουριστική περίοδο 
• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών 

προδιαγραφών, απόσυρση απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τη μετατροπή του σε τουριστικά 
καταλύματα ηψηλής κατηγοριοποίησης με παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, ανάπτυξης «πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, 
ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, όσον αφορά την Κρουαζιέρα και χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

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

• Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση υπηρεσιών σε ξενοδοχεία 4* όπου και εμφανίζονται χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών και ενημέρωση των 
ξενοδόχων όσον αφορά στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών αναψυχής και διασκέδασης

• 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)

• Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)

1.2.4. Αξιοποίηση ενίσχυσης ενδοπεριφερειακής 
συνδεσιμότητας

• Προβολή και προώθηση του δικτύου υδροπλάνων που οδηγεί σε βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και εξέταση των δυνατοτήτων 
αναμόρφωσης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, επιτρέποντας το island hopping και τον συνδυασμό εμπειριών μεταξύ της Κέρκυρας και των 
υπόλοιπων Ιονίων Νήσων

1.2.5. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος και 
προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
(ενοικίαση αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες), ιδιαίτερα ως προς την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης της Κέρκυρας και συμπερίληψη πληροφοριών για τα υπόλοιπα νησιά του προορισμού (Παξοί, 
Διαπόντια) και ένταξή της στην προτεινόμενη ενιαία διαδικτυακή τουριστική πύλη για τον προορισμό ομπρέλα «Ιόνια Νησιά» - σκοπός της  πύλης είναι 
η γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη που θα περιέχει και τον τρόπο σύνδεσης και 
μετάβασης, 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 / 
θεματικές ενότητες (πολιτισμός, θρησκεία, ιστορία, 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 αναγνωσιμότητας του προορισμού 
σε διεθνές επίπεδο

• Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση, μέσα από ειδική πλατφόρμα και real-time targeting, σε αγορές και 
πρόβλεψη της ζήτησης, για την κάλυψη των αναγκών/προτιμήσεων/είδους διακοπών των τουριστών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα ενεργειών 
στοχευμένης προώθησης και προβολής (ανά κατηγορία τουριστών, επίπεδο δαπάνης κτλ.) και βελτιστοποιώντας την σχέση προσδοκίες και απαιτήσεις 
πελάτη/βαθμός ανταπόκρισης της επιχείρησης προς αυτές  

• Digital info points στις πύλες εισόδου του νησιού (αεροδρόμιο και λιμάνια), καθώς και σε κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών για την παροχή 
αναλυτικών πληροφοριών για το τουριστικό προϊόν του νησιού, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων κτλ. και την αναζήτηση 
καταλύματος / δραστηριοτήτων

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

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

• Ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών (Destination Management System) από τους κλάδους αερομεταφορών, 
εστίασης, καταλυμάτων κ.α.

• Διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων, 
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

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

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

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

− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, 
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας 
και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν 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

− Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης του τελικού χρήστη 

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού βιώσιμου και 
αειφορικού προορισμού

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Κέρκυρας 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 το οποίο είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην Κέρκυρα) 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 εργοστασίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Κέρκυρα), ολοκλήρωση σχεδιασμού και υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας αστικών 
στερεών αποβλήτων Κέρκυρας και ενέργειες για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Παράλληλα 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

• Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην Κέρκυρα και τους Παξούς (λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης και
περιορισμένων αντοχών του υπάρχοντος δικτύου κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου), και προώθηση χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι 
μετρητές) που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση διαδικασιών, στον έλεγχο διαρροών, στην εξοικονόμηση και την καλύτερη διαχείριση των υδατικών 
πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας υδάτων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού βιώσιμου και 
αειφορικού προορισμού (συνέχεια)

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τη διαφύλαξη υδάτων για τουριστικούς πράκτορες
• Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με τον αντίκτυπο όσον αφορά την κατανάλωση νερού για την μείωση αυτής
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στον προορισμό

1.4.2. Προώθηση δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ και 
εξοικονόμησης ενέργειας

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών και προώθηση των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των προορισμών
• Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής και αιολικής ενέργειας της Κέρκυρας
• Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 

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

εναλλακτικής αστικής κινητικότητας
• Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας 

μία ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα για τον προορισμό
• Προώθηση υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κέρκυρας και σχετικών δράσεων
• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο και αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα οχήματα και ανάπτυξη 

συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων
• Προώθηση απόκτησης περιβαλλοντικά φιλικών μικρών ευέλικτων λεωφορείων (mini bus τύπου σπρίντερ) για το αστικό κέντρο της Κέρκυρας και 

διασύνδεσή τους με διάφορους προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτών να κινούνται με ευκολία σε στενούς 
δρόμους

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

• Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, όπως και του βαθμού επηρεασμού του περιβάλλοντος ανά κατηγορία 
επισκέπτη (π.χ. υψηλή επιβάρυνση λόγω τουρισμού κρουαζιέρας)

• Δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναψυχής - φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων σε Κέρκυρα και Παξούς
• Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας των ακτών από τη διάβρωση 
• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς
• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στις δυτικές ακτές της Κέρκυρας. 

Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό 
της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

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

• Διενέργεια έρευνας για την φέρουσα ικανότητα της πόλης της Κέρκυρας ως προς τον αριθμό επισκεπτών κρουαζιέρας που μπορεί να υποδεχτεί ανά 
χρονικό παράθυρο, καθώς αποτελεί το βασικότερο λιμάνι βάσης (home porting) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

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

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα
• Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης 

σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των 
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα (παρατηρείται χαμηλός βαθμός ανάπτυξης συνεργασιών τόσο σε ενδοτομεακό όσο και σε διατομεακό επίπεδο)

• Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη από την συμμετοχή σε ανάπτυξη νέων εμπειριών για τους επισκέπτες και για τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του προορισμού «Κέρκυρα»

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

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

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

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό, τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους με την αγορά 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις 

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

• Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, το digital marketing, 
τη γνώση ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών, τις σύγχρονες τεχνικές και τα εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. luxury tourism management, 
Ναυτικός Τουρισμός, ανάπτυξη θεματικών διαδρομών) και γενικότερα την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά 
των αγορών-στόχων

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

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

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αντίστοιχου βεληνεκούς 
• Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς 

μήνες
1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

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

• 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 πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων
• Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη/αναβάθμιση λειτουργίας μονάδων παραχείμασης και φροντίδας ηλικιωμένων με στόχο την προσέλκυση ιατρικού 

τουρισμού και τουρισμού τρίτης ηλιακίας

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach της Κέρκυρας 

• Προβολή και ανάδειξη των αναβαθμισμένων υποδομών του αεροδρομίου Κέρκυρας και ενίσχυση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεών του για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του Ιουνίου –Οκτωβρίου με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος

• Επιτάχυνση λειτουργίας των αδειοδοτημέων υδατοδρομίων (Κέρκυρας και Παξών) και των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των 
υδατοδρομίων των Διαπόντιων νήσων και της ένταξη τους στο ενδοπεριφερειακό δίκτυο συνδεσιμότητας, συμπληρωματικά με την ακτοπλοΐα, 
συμβάλλοντας στην αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντος των Ιονίων νήσων

• Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των μεγαλύτερων με τα μικρότερα νησιά μέσω θαλάσσιων ταξί, πόλλαπλασιάζοντας τις ποιοτικές επιλογές S&B
2.1.2 Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν 

εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις 
παραλίες 

• Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες του προορισμού «Κέρκυρα» και σαφώς χωροθετημένοι χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων με εξορθολογισμό των κομίστρων στάθμευσης και δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο

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

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

• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο 
• Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω εγκατάστασης Wi-Fi στα λεωφορεία και αξιοποίησης της τηλεματικής για την παρακολούθηση 

δρομολογίων, τον καλύτερο προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε περίπτωση καθυστερήσεων 
• Αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ κατά την περίοδο αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αποφυγή συνωστισμού
• Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
• Στήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές παράκτιες υποδομές των νησιών 
• Συνέχιση και ενίσχυση των ήδη σημαντικών ενεργειών για υποδομές προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ και σε περισσότερες παραλίες του 

προορισμού «Κέρκυρα» (ήδη 21 προσβάσιμες παραλίες)
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach της Κέρκυρας

• Ενίσχυση προβολής και προώθηση της Κέρκυρας με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως ήρεμα νερά που 
ενδείκνυνται για ναυσιπλοΐα, επτανησιακή γαστρονομική παράδοση, θαλάσσιες δραστηριότητες, περιπατητικές διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα 
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 προορισμού «Κέρκυρα» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως προορισμού ενιαίας ταυτότητας με διαφοροποιήσεις 
και εξειδικεύσεις ανά νησί (π.χ. Παξοί και ρομαντικός τουρισμός) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω προώθηση του προϊόντος Sun & Beach
σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, όπως για παράδειγμα η ρωσική αγορά

• Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους ανάλογα με το νησί
• Προώθηση και προβολή των ξενοδοχειακών υποδομών υψηλής κατηγορίας (5*) της Κέρκυρας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
• Ενίσχυση του ανταγωνιστικού και υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach στην εσωτερική, αλλά και τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τον 

σημαντικό αριθμό Γαλάζιων Σημαιών και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διασκέδασης και σίτισης στην Κέρκυρα
• Περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων παραλιών της Κέρκυρας και της διαφορετικότητας των παραλιών της νήσου (χαρακτηριστικό χρώμα 

θάλασσας, διεθνής αναγνωρισιμότητα) όπως και του υψηλού επιπέδου προσβασιμότητάς τους από ΑμεΑ και άτομα με κινητικές δυσκολίες
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

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

• Ανάπτυξη υποπροϊόντων  που εξειδικεύουν / 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 και αυθεντικές προσωποποιημένες 
εμπειρίες (π.χ. τέλεση γάμων σε ειδυλλιακά μέρη)

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
φεστιβάλ, με υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης και την τοπική γαστρονομία

• Δυνατότητα εμπλουτισμού του εδραιωμένου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον Sports & Activities και τον τουρισμό υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής / ήπιας άθλησης, καθώς υπάρχουν οργανωμένες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις (στην Κέρκυρα υπάρχουν 
εγκαταστάσεις γκολφ, λειτουργούν σχολές ιππασίας κ.α.)

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον Αγροτουρισμό δημιουργώντας μοναδικές και αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες για τους 
επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τοπικούς οινοπαραγωγούς, παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία παραγωγής τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής, σαπωνοποίησης κ.α. - στην Κέρκυρα λειτουργούν 
βιολογικά αγροκτήματα, που δίνουν τη δυνατότητα  στους επισκέπτες να γευτούν βιολογικά προϊόντα, αλλά και να συμμετάσχουν στην παραγωγή τους, 
αποκομίζοντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία

• Προώθηση, πιστοποίηση, συντήρηση και βελτίωση σήμανσης των δεκάδων πεζοπορικών διαδρομών (Corfu Trail) που εντοπίζονται στην Κέρκυρα (είτε 
παραθαλάσσια είτε ορεινά όπως πεζοπορία στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, το Μονοπάτι Ερημίτη κ.α.) 

• Προβολή και προώθηση του προϊόντος Sun & Beach  για την προσέλκυση εξωτερικού τουρισμού σε σχέση με συγκεκριμένες αγορές (ναυτικός 
τουρισμός, επιλεκτική δραστηριοποίηση στο MICE και τουρισμού τρίτης ηλικίας) δεδομένου του καλού κλίματος, των γαστρονομικών επιλογών, του 
πλούσιου πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της Κέρκυρας και της προώθησης του κατάλληλου storytelling

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

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

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας Sun & Beach

2.3.2 Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για έλεγχο/ επικύρωση των ηλεκτρονικών  εισιτηρίων (RFID, QR codes)
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού.

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

• Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της 
Κέρκυρας και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, 
περιβάλλων χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.)

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

• Ανάπτυξη 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 με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά 
και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

• 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

2.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

• Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων
• 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 προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων
• Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης 

νερού κ.α.
• Προώθηση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις 
και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών
• 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.

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς και διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και 
επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες / δραστηριότητες τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις.) και των εκπαιδευτών που 
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η ασφάλεια 
για τους συμμετέχοντες  
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση/αναβάθμιση 
κατάλληλων υποδομών για ελλιμενισμό 
σκαφών αναψυχής

• Δημιουργία σύγχρονης τουριστικής μαρίνας / καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη χερσαία ζώνη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας
• Εξέταση για την δυνατότητα ανάπτυξης μαρίνας στο Δυτικό τμήμα της Κέρκυρας και ενίσχυση των διενεργούμενων δράσεων για αύξηση των θέσεων 

ελλιμενισμού και ολοκλήρωσης νέας μαρίνας
• Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη 

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

• 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

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

• Προβολή του πολιτιστικού και γαστρονομικού πλούτου της Κέρκυρας και στοχευμένη σύνδεση τους με τους προορισμούς του τουρισμού σκαφών 
αναψυχής

• Προσφορά γαστρονομικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών κρουαζιέρων που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία, καθώς και 
συνεργασία με τοπικά εστιατόρια ώστε να παρέχονται οργωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εστίασης

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

• Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις κυριότερες αγορές ιδιωτικών σκαφών αναψυχής (Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής, 
Κεντρικής Ευρώπης, Σκανδιναβίας, Μέσης Ανατολής / Περσικού Κόλπου και Βορείου Αφρικής)

• Στρατηγική προώθησης των φυσικών λιμένων του προορισμού «Κέρκυρα» σε σύνδεση με την Ηπειρωτική Ακτή, την Αλβανία, την Αδριατική και άλλα 
νησιά του Ιονίου

• Σύνδεση με διάσημους επισκέπτες οι οποίοι προσεγγίζουν την Κέρκυρα με σκάφος, γεγονός το οποίο προσδίδει ένα επιπλέον κοσμοπολίτικο στοιχείο
• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα
• Ενίσχυση και προώθηση δράσεων όπως η Ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιονίου - Διεθνές ράλι Ιονίου για την προώθηση του προϊόντος στο σύνολο της 

Περιφέρειας
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για την ενίσχυση του Ναυτικού 
Τουρισμού

• 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 την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και μαρίνων όσον αφορά τη διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη 
(seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και 
μαρίνων και την απομακρυσμένη διαχείριση υποδομών ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω φορητών 
συσκευών 

• 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, ώστε να 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

Ναυτικός Τουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη της αύξησης των θέσεων 
ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού ευρύτερα (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες 
εκδρομές) στον προορισμό

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

• Προώθηση συμμετοχής τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής) και τις 
αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς στην Κέρκυρα

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των πλοίων

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σκαφών αναψυχής και των 
κάθε είδους 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 συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και 
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών

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

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον Θαλάσσιο Τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές 
λιμένων, μαρίνων κ.α.) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας / αειφορίας

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

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

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση/επέκταση/ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών για την Κρουαζιέρα

• Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στο νησί της Κέρκυρας, όπου 
παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στο σύνολο της Περιφέρειας (λιμάνι homeporting)

• 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   

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

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

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών 
• Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 

services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)
• Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS
• Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης 

πλοίων και επιβατών 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 

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία τοπικών φορέων για τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που θα 
καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας

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

• Προώθηση και προβολή της Κέρκυρας, ως ενιαίου πολυθεματικού προορισμού κρουαζιέρας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφορετικές και 
αυθεντικές εμπειρίες συνδυαζόμενες με την Παλιά πόλη της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), καθώς και προβολή του έντονου 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα, ένταξη και αξιοποίησή του για τη διαφοροποίηση του προϊόντος της κρουαζιέρας στον προορισμό 
(εμφανίζεται πλήθος εκκλησιών, θρησκευτικά μνημεία, αξιόλογες τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εξαιρετικό αφηγηματικό περιεχόμενο όπως ο «μύθος» 
του Αποστόλου Παύλου που μπορεί να αποτελέσει  πόλο έλξης επισκεπτών κρουαζιέρας)

• Δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης κρουαζιέρας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους 
εμπλεκόμενους επαγγελματίες, με εμπλουτισμό του προγράμματος κρουαζιέρας βάσει του μεγάλου εύρους συμπληρωματικών προϊόντων που 
προσφέρει η Κέρκυρα τους shoulder months (Sports & Activities – γκολφ, MICE, Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας - Silver Economy)

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας της κρουαζιέρας με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία στον προορισμό
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού
• 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 τα σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό και τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live 
πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες κτλ. 

• 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, στην απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή 
(contactless) εξυπηρέτηση τους 

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

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

• Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των 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, αυστηροί 
έλεγχοι για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια κ.α.)

• 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)

4.4.2. Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης της ροής των επισκεπτών 
κρουαζιέρας

• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) των υψηλών ροών επισκεπτών 
κρουαζιέρας, και ομαλής/οργανωμένης 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 
της Κέρκυρας από τις υψηλές ροές επιβατών κρουαζιέρας που παρατηρούνται σε περιόδους αιχμής, προτάσσοντας τη βιώσιμη λειτουργία του 
τουριστικού προορισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση / εμπειρία των επιβατών κρουαζιέρας, τη μείωση του φόρτου που προκαλούν οι μεγάλες ροές 
επισκεπτών στα τοπικά δίκτυα μεταφορών και κοινής ωφέλειας, και τη μείωση της επιβάρυνσης στην τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των 
κατοίκων

• 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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

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

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

• Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των λιμανιών και των φορέων ώστε να οργανωθούν οι υποδομές που θα απορροφήσουν τους επισκέπτες κρουαζιέρας 
στον προορισμό (π.χ. μουσεία, αγορές κ.α.)

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

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

• 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

Ναυτικός Τουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Αξιοποίηση του Πάρκου Μον Ρεπό και μετατροπή του σε Βοτανικό Πάρκο με δυνατότητα συνδυαστικής εξερεύνησης του τοπίου, του οικοσυστήματος, 
του πολιτισμού, της ιστορίας και των μνημείων του πάρκου και ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδρομών

• Υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης τόσο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς/τοπικής κουλτούρας και γλωσσικού ιδιώματος της Κέρκυρας όσο 
και της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής των νησιών με εμφανείς τις ενετο-ιταλικές επιρροές - ενδεικτικά αναφέρουμε το έργο αποκατάστασης, 
αναπαλαίωσης και ανάδειξης του ανακτορικού συγκροτήματος του Αχιλλείου, το οποίο αποτελεί εμβληματικό αξιοθέατο του νησιού

• Προστασία και συντήρηση της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) καθώς και αποκατάσταση / ανάδειξη 
άλλων πολύτιμων πολιτιστικών πόρων όπως τα Ενετικά Ναυπηγεία Γουβιών, τα μοναδικά που διατηρούνται στο Ιόνιο και τα οποία σχετίζονται άμεσα με 
την ιστορία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

• Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το 
λιμάνι, τα λεωφορεία, τους πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό

• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής
5.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 

μουσείων και μνημείων
• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και 

λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων)
• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
• Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη 

διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου
• 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)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προώθηση της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO) και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα 
(Νέο και Παλαιό Φρούριο, Casa Parlante, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.) μέσω τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης

• Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε συγκεκριμένα σημεία 
πώλησης για τους επισκέπτες

• Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών τόσο για το Θρησκευτικό Τουρισμό (σημαντικό πλήθος ορθόδοξων εκκλησιών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
εκκλησιών και μοναστηριών, ύπαρξη καθεδρικού καθολικού ναού) όσο και για τον Πολιτιστικό Τουρισμό με ιδιαίτερη έμφαση στο ενετοκρατικό
παρελθόν του νησιού, καθώς και προώθηση των διαδρομών αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων storytelling

• Ανάπτυξη τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης/ γνωριμίας σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους κοντά σε σημεία που 
διαμένουν τουρίστες του προϊόντος Sun & Beach, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε παραλιακά χωριά, συμπεριλαμβάνοντας κοντινούς προορισμούς 
στην Αδριατική (π.χ. Αλβανία και μνημεία UNESCO κοντά στο παράκτιο μέτωπο)

• Προβολή και προώθηση του μοναδικού θρησκευτικού αποθέματος της Κέρκυρας με τις ελληνορθόδοξες εκκλησιές των βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
χρόνων, τους καθολικούς ναούς, τα μοναστήρια και τις αγιογραφίες που κοσμούν τις εκκλησίες και συντηρούν την παράδοση ως τις μέρες μας, με ένα 
μοναδικό αφηγηματικό πλαίσιο όπως αυτό του Αποστόλου Παύλου 

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής με τον Πολιτιστικό Τουρισμό και του συγκριτικού πλεονεκτήματος του νησιού σε σχέση με άλλους νησιωτικούς προορισμούς του Αιγαίου

• Αξιοποίηση του ιστορικού κεφαλαίου κορυφαίων προσωπικοτήτων (π.χ. Καποδίστριας του οποίου η προσωπική πορεία αποτελεί από μόνη της μία 
θεματική διαδρομή που ενώνει τα Επτάνησα, με τον Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο και σημαντικές χώρες/αγορές της Ευρώπης) και μυθολογικών ριζών 
(δεδομένου ότι η Κέρκυρα αποτελεί το Νησί των Φαιάκων και συνδέεται με το παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας Ομηρικό Έπος της Οδύσσειας)

• 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

• 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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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες 
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό, με 
σκοπό την εύκολη και ολιστική πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και τις σχετικές 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)

• Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο την ανάδειξη της Επτανησιακής Σχόλης και των σημαντικών ανθρώπων της τέχνης που γεννήθηκαν ή δημιούργησαν στο νησί 
της Κέρκυρας

• Εστιασμένη ψηφιακή στόχευση σε ομάδες και αγορές που συνδέονται ή/και έχουν ενδιαφέρον ως προς το Ενετικό παρελθόν και λοιπό σχετικό 
πολιτιστικό απόθεμα της Κέρκυρας

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

• Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

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

• Εργασίες ανάδειξης, προστασίας και αναστήλωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

• Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

5.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • 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

• Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών

• Αποκατάσταση και συντήρηση των ανεμόμυλων που σώζονται στους Παξούς
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (3)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

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

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

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

• Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα 
τεχνολογίας (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 και την προστασία και προβολή του προϊόντος του Πολιτιστικού τουρισμού

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του 
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 την προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους του προορισμού και ιδιαίτερη στόχευση σε 
φοιτητές από την Ιταλία

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

• Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και 
κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (1)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Ανάπτυξη υποδομών προώθησης τοπικής 
γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

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

• Προώθηση δημιουργίας εστιατορίων στα οινοποιεία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων γευσιγνωσίας και προώθηση της γαστρονομίας του νησιού 
(παράλληλα με την δραστηριότητα του οινοτουρισμού)

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων και αξιοποίησης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά ελαιοτριβεία / σαπωνοποιεία, οινοποιεία και κέντρα 
μελισσοκομικής) για τη δημιουργία δικτύου επισκέψιμων χώρων γαστρονομικού ενδιαφέροντος (όπως το μουσείο ελιάς Δονάτου Παϊπέτη στην 
Κέρκυρα, ένα από τα πολλά ελαιοτριβεία που υπήρχαν στην περιοχή και σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη του 19ου αιώνα)

• Ανάπτυξη δικτύου επισκέψιμων χώρων αγροδιατροφικής παραγωγής που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και ευκαιρίες γευσιγνωσίας
• Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)
• Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων και τυποποίηση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, που διατηρούνται ως τις μέρες μας 

από τις μικρές οικιακές μονάδες παραγωγής ή / και τους κτηνοτρόφους

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού 
τουρισμού

• Ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας της Κέρκυρας μέσα από το ιστορικό παρελθόν των νησιών του Ιονίου (Ενετοκρατία) 
και τα ξεχωριστά τοπικά προϊόντα του νησιού και των σημαντικών διαφοροποιήσεων στην τοπική κουζίνα με ενίσχυση των δράσεων της Γαστρονομικής 
Κοινότητας Κέρκυρας

• Ανάδειξη/ περαιτέρω προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας  του προορισμού μέσα από τα βραβευμένα και πιστοποιημένα εστιατόρια της 
Κέρκυρας, τα οποία παρουσιάζουν με δημιουργικότητα και φαντασία παραδοσιακές σπεσιαλιτέ (υπάρχουν εστιατόρια βραβευμένα, τόσο με Χρυσό 
Σκούφο, όσο και με Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας και ένα εξ αυτών είναι βραβευμένο ως το κορυφαίο εστιατόριο της χώρας)

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προβολή της τοπικής γαστρονομίας όπως και εξέταση διοργάνωσης επιπλέον 
γαστρονομικού φεστιβάλ ετήσιας συχνότητας εκτός της τουριστικής περιόδου και προώθηση των τοπικών εδεσμάτων της Κέρκυρας (το Παστίτσιο 
Ντόλτσε, η Παστιτσάδα, το Σοφρίτο, το Σαβόρο, το Μπιάνκο, το Τσιγαρέλι, οι Πορπέτες και το Μπουρδέτο)

• Προώθηση και προβολή των γαστρονομικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ στην Κέρκυρα (Corfu Food and Wine Festival, Corfu Beer Festival) και 
διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων που δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν αυθεντικές γεύσεις, τοπικές παραδόσεις και να 
γνωρίσουν τα τοπικά εδέσματα

• Προώθηση σύνδεσης της επτανησιακής κουζίνας με το πολιτιστικό πλούτο των Επτανήσων μέσω προσφερόμενων σεμιναρίων Ομηρικής και
Μεσογειακής διατροφής

• Προώθηση gourmet συνταγών με την χρήση τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με την οργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων και την αξιοποίηση 
βραβευμένων και διεθνών αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας αλλά και την μετεξέλιξη της

• Ενημέρωση των παραγωγών κρασιού για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εμφιάλωσης των κρασιών έναντι του χύμα κρασιού που προωθείται στις 
ταβέρνες

6.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου 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

• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, συνδυασμένα με γαστρονομικές και οινοτουριστικές 
διαδρομές
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (2)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

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

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• 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

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

• Αξιοποίηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων «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

• Πρόγραμμα προβολής πιστοποιημένων επιχειρήσεων

• Προώθηση του σήματος «Ελληνικό πρωινό» για χρήση από περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες και προβολή αυτών των επιχειρήσεων
6.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού
• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού

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

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

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κέρκυρα», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης και 
της σχετικής βαθμολόγησής τους.

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

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

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κέρκυρα» 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 στο νησί. Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων 
εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στους Παξούς ή και στα Διαπόντια νησιά (σε συνδυασμό με την Κέρκυρα). Στρατηγική και ανάπτυξη
συνεργασιών με κεντρικούς φορείς για την προσέλκυση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών

Βραχυπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Βελτιώσεις/αναβαθμίσεις λιμενικών υποδομών: 1. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών στον λιμένα Λευκίμμης και ολοκλήρωση αναβάθμισης στους 
λιμένες των Διαπόντιων νησιών (ενδεικτικά: βελτίωση λιμένα Οθωνών, επέκταση / βελτίωση στο λιμάνι του Μαθρακίου) που συμβάλλουν στην 
βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κέρκυρας με τις Διαπόντιες νήσους και οδηγούν στην ενίσχυση των προσφερόμενων επιλογών του
τουριστικού προϊόντος 2. Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής στην περιοχή Σπηλιά 
Κέρκυρας (παλιά πόλη Κέρκυρας) 3. Βελτίωση λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο λιμάνι Λάκκα Παξών

Μεσοπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Βελτίωση/αναβάθμιση οδικού δικτύου: 1. Κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα διατρέχει κάθετα το νησί από το βορρά προς το νότο με κέντρο 
την πόλη της Κέρκυρας για την βελτίωση της διασύνδεσης των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και την αποσυμφόρηση του κέντρου της 
Κέρκυρας 2. Βελτίωση, ασφαλτόστρωση, φωτισμός, ορθή σήμανση και τακτική συντήρηση του οδικού δικτύου (όπου παρατηρείται σημαντική 
φθορά σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους)

Μεσοπρόθεσμος

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Βελτίωση / αναβάθμιση των οδικών αξόνων σύνδεσης με λιμένες  (οδικός άξονας Κέρκυρα – λιμάνι Λευκίμμης) και το αεροδρόμιο (οδικός άξονας 
Τρία Γεφύρια – Βρυώνη για αύξηση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο) στο πλαίσιο ανάδειξης / αναβάθμισης των συγκοινωνιακών κόμβων 
και της προσβασιμότητας των πυλών εισόδου/εξόδου του προορισμού

Μεσοπρόθεσμος

5
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.5.

Δράσεις στήριξης της φέρουσας ικανότητας του προορισμού: Διενέργεια έρευνας για την φέρουσα ικανότητα της πόλης της Κέρκυρας ως προς τον 
αριθμό επισκεπτών κρουαζιέρας που μπορεί να υποδεχτεί ανά χρονικό παράθυρο, καθώς αποτελεί το βασικότερο λιμάνι βάσης (home porting) 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Τήρηση περιβαλλοντικών όρων, περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα 
ικανότητα και Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα 
ικανότητα του προορισμού καθώς και των δασικών χαρτών

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (1)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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6
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παράκτια παρακολούθηση : Διαμόρφωση Σχεδίων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη 
με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας διάσημων ή/και δυσπρόσιτων παραλιών και 
οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους, καθώς και ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας, ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα 
μεγάλο πλήθος λουόμενων ή/και σκαφών που δημιουργεί φαινόμενα συνωστισμού υποβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών και αυξάνοντας 
την πίεση / κορεσμό στις υποδομές και τους φυσικούς πόρους της παραλίας. Ανάπτυξη 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 -. Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την 
εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Κέρκυρας και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Βραχυπρόθεσμος

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.2.
Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης 
νερού κ.α. και ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών και της ενεργειακής αναβάθμισης 

Μεσοπρόθεσμος

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1.

Δράσεις βιώσιμης περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας της κρουαζιέρας: Προώθηση μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας 
λιμένων: 1. Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των 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, αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια κ.α.) 2. 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 3. 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. 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

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (2) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



41
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9
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

10 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία: Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών 
ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα). Δίκτυο 
διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία/βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης, χωρίς
εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους / σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο  και κατάλληλη σήμανση. Τοποθέτηση 
απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων

Μεσοπρόθεσμος

11
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3. Προώθηση υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κέρκυρας και σχετικών δράσεων Μεσοπρόθεσμος

12 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις για την αναβάθμιση των πολιτιστικών/θρησκευτικών υποδομών: Συντήρηση / αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός / ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και 
πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων κ.α.). Αξιοποίηση του Πάρκου Μον Ρεπό και μετατροπή του σε Βοτανικό Πάρκο με δυνατότητα συνδυαστικής 
εξερεύνησης του τοπίου, του οικοσυστήματος, του πολιτισμού, της ιστορίας και των μνημείων του πάρκου και ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
διαδρομών. Προστασία και συντήρηση της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO) καθώς και 
αποκατάσταση / ανάδειξη άλλων πολύτιμων πολιτιστικών πόρων όπως τα Ενετικά Ναυπηγεία Γουβιών, τα μοναδικά που διατηρούνται στο Ιόνιο 
και τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ιστορία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

Μεσοπρόθεσμος

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Συνεχής προώθηση των ενεργειών οι οποίες έχουν καταστήσει την Κέρκυρα όσον αφορά τις παραλίες, νησί φιλικό προς τα ΑμεΑ, με 21 
προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητικά προβλήματα μέσω πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων, όπως και εξέταση των δυνατοτήτων επέκτασης 
του συστήματος seatrac για την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα

Βραχυπρόθεσμος

14
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Κέρκυρας 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 το 
οποίο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην Κέρκυρα) να υποστηρίζεται από την εικόνα των προορισμών

Μεσοπρόθεσμος

15 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης της Κέρκυρας και συμπερίληψη πληροφοριών για τα υπόλοιπα νησιά του προορισμού (Παξοί, 
Διαπόντια) και δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρουσιάζει τις κοινές δραστηριότητες, εμπειρίες και επιχειρήσεις ως 
συμπληρωματικές και συνεκτικές - σκοπός της  πύλης είναι η γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών σε μορφή λίστας και 
διαδραστικού χάρτη που θα περιέχει και τον τρόπο σύνδεσης και μετάβασης, όταν οι δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά και 
εκτείνονται σε παραπάνω από ένα νησί

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (3) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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16 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων  για την ενίσχυση του S&B: 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. Χρήση τεχνολογιών ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ως προς τα σημεία 
ενδιαφέροντος του προϊόντος Sun and Beach (παραλίες –χάρτες, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες πρόσβαση- παρεχόμενες 
υπηρεσίες, προσβασιμότητα από ΑμεΑ, καιρικές συνθήκες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος) και την εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για 
την  προβολή/ αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας Sun & Beach

17 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό, με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός 
λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές δικτύων κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης

18 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

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 τα σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό και 
τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες κτλ. 

19 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 εύκολη και ολιστική πληροφόρηση σχετικά με 
πολιτιστικά μνημεία και τις σχετικές εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

20 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 και 
δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

21 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης  συνδεσιμότητας παραλίας: Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες του προορισμού «Κέρκυρα» και σαφώς χωροθετημένοι χώροι 
στάθμευσης αυτοκινήτων με εξορθολογισμό των κομίστρων στάθμευσης και δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην είσοδο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (4) 
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22 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας: Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας των επισκεπτών. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία τοπικών φορέων για τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας

23 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Προώθηση και προβολή της Κέρκυρας, ως ενιαίου πολυθεματικού προορισμού κρουαζιέρας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφορετικές και αυθεντικές εμπειρίες συνδυαζόμενες με την Παλιά 
πόλη της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), καθώς και προβολή του έντονου θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα, ένταξη και αξιοποίησή του για τη διαφοροποίηση του 
προϊόντος της κρουαζιέρας στον προορισμό (εμφανίζεται πλήθος εκκλησιών, θρησκευτικά μνημεία, αξιόλογες τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εξαιρετικό αφηγηματικό περιεχόμενο όπως ο «μύθος» του 
Αποστόλου Παύλου που μπορεί να αποτελέσει  πόλο έλξης επισκεπτών κρουαζιέρας)

24 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 3.4.1.

Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής) και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν 
από τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς στην Κέρκυρα και ανάπτυξη συστήματος  ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ιδιαίτερα υπό συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού ευρύτερα (π.χ. ημερήσιες 
θαλάσσιες εκδρομές) στον προορισμό

25 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες),  παρεμβάσεις σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, χώρους πολιτιστικού, ιστορικού ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι 
κτλ.) και ψυχαγωγίας  για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες, ράμπες κτλ.)

26 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία εργοστασίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (Κέρκυρα), ολοκλήρωση σχεδιασμού και υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Κέρκυρας και ενέργειες για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας των 
αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Παράλληλα 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. Τακτική 
αποκομιδή απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια κατά την κύρια τουριστική περίοδο 

27 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.1.

Δράσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία του προορισμού: Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην Κέρκυρα και τους Παξούς (λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης 
και περιορισμένων αντοχών του υπάρχοντος δικτύου κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου), και προώθηση χρήσης έξυπνων εφαρμογών (έξυπνοι μετρητές) που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση 
διαδικασιών, στον έλεγχο διαρροών, στην εξοικονόμηση και την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας υδάτων. Ενίσχυση βασικών υποδομών όπως 
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, υδροδότησης (π.χ. μονάδες αφαλάτωσης, υδατοδεξαμενές)  στους Παξούς και στις Διαπόντιες νήσους. Αντιμετώπιση του προβλήματος ποιότητας ύδρευσης 
στην Κέρκυρα και τους Παξούς σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 

28 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.3.

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

29 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.4.

Δράσεις για την πολιτική προστασία του προορισμού: Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. 
Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (5) 
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30 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών ελλιμενισμού: Δημιουργία σύγχρονης τουριστικής μαρίνας / καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη χερσαία ζώνη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. 
Εξέταση για την δυνατότητα ανάπτυξης μαρίνας στο Δυτικό τμήμα της Κέρκυρας και ενίσχυση των διενεργούμενων δράσεων για αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού και ολοκλήρωσης νέας μαρίνας. 
Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα 
προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική ανάπτυξη 

31 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή, υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της 
τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά του προορισμού «Κέρκυρα» με προσωπικό και μέσα μεταφοράς

32 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις για την ψηφιακή προώθηση του προορισμού: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / 
θεματικές ενότητες (πολιτισμός, θρησκεία, ιστορία, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος / υψηλής επισκεψιμότητας. Digital info points στις πύλες εισόδου 
του κάθε νησιού (αεροδρόμιο και λιμάνια), καθώς και στα κεντρικό σημείο των κυριότερων συνοικισμών για την παροχή αναλυτικών πληροφοριών για το τουριστικό προϊόν του νησιού, τις δημόσιες 
υπηρεσίες, τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων κτλ. και την αναζήτηση καταλύματος / δραστηριοτήτων

33 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις ενίσχυσης εμπειρίας επισκεπτών: Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού 
μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων. Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των 
νησιών που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, τους πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό

34 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)

35 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας: Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στο νησί της Κέρκυρας, 
όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στο σύνολο της Περιφέρειας (λιμάνι homeporting). Μελέτη για τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας για την πρόσδεση 
κρουαζιερόπλοιων seawalk που μπορεί να υποκαταστήσει τις λιμενικές υποδομές και να εντάξει στο χάρτη της κρουαζιέρας μικρότερους προορισμούς. Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη 
θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS  

36 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Εξέταση για την δυνατότητα ανάπτυξης Μαρίνας στο δυτικό τμήμα της Κέρκυρας

37 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.2.

Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής και αιολικής ενέργειας της Κέρκυρας και της ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, με ταυτόχρονη 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει 
δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στον προορισμό. Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την 
υιοθέτηση πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (6)
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38 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

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

39 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος: Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την 
ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (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 και 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). Ψηφιακό παιχνίδι με στόχο την ανάδειξη της Επτανησιακής Σχόλης και των σημαντικών ανθρώπων της 
τέχνης που γεννήθηκαν ή δημιούργησαν στο νησί της Κέρκυρας

40 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 5.4.2.

Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων και του κτιριακού αποθέματος: Αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών, της επτανησιακής αρχιτεκτονικής και 
ενετικών επιρροών στα νησιά του Ιονίου και αποκατάσταση /αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας μέσω της ένταξης τους σε δίκτυο κτιρίων σημαντικών προσωπικοτήτων και 
χαρακτηριστικής επτανησιακής/ενετικής αρχιτεκτονικής με ενιαία σχετική σηματοδότηση, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης των επισκεπτών. Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση διαμόρφωσης και 
ανάδειξης μνημείων/ αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών εκθεμάτων.

41 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.3.

Προώθηση απόκτησης περιβαλλοντικά φιλικών μικρών ευέλικτων λεωφορείων (mini bus τύπου σπρίντερ) για το αστικό κέντρο της Κέρκυρας και διασύνδεσή τους με διάφορους προορισμούς 
τουριστικού ενδιαφέροντος αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτών να κινούνται με ευκολία σε στενούς δρόμους και μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο και αντικατάσταση 
δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων

42
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

2.5.1.
Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  
για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων

43 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

Χωροθέτηση  δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών σε πύλες εισόδου των νησιών (λιμένες, αερολιμένας) που να συνάδει με την αναβαθμισμένη εικόνα αυτών των 
υποδομών (όπου κάτι τέτοιο έχει λάβει χώρα, π.χ. αερολιμένας Κέρκυρας)

44 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.3.2.

Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) και Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 

45
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

6.5.2.
Δράσεις για τη διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων: Προώθηση του σήματος «Ελληνικό πρωινό» για χρήση από περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες και προβολή αυτών των επιχειρήσεων. 
Ενημέρωση των παραγωγών κρασιού για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εμφιάλωσης των κρασιών έναντι του χύμα κρασιού που προωθείται στις ταβέρνες

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (7) 

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

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

46
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

47 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1. Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης για τους επισκέπτες

48 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Βελτίωση ταξιδιωτικής εμπειρίας: Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού «Κέρκυρα». 
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών. Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση υπηρεσιών σε ξενοδοχεία 4* όπου και εμφανίζονται 
χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών και ενημέρωση των ξενοδόχων όσον αφορά στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών αναψυχής και διασκέδασης

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

50 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

51
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

52
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

53 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 6.4.1. Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

54
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.4. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη/αναβάθμιση λειτουργίας μονάδων παραχείμασης και φροντίδας ηλικιωμένων με στόχο την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού και τουρισμού τρίτης ηλικίας

55 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς επιχειρήσεις, πολίτες και επισκέπτες

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κέρκυρα (8) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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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.

• Ανάμεσα στις 10 σημαντικότερες στρατηγικές δράσεις που σημειώνουν υψηλή 
βαθμολογία στα κριτήρια του διαγράμματος είναι οι δράσεις 1, 2, 3, 4  και 10. 

• Η δράση 1 αφορά την Ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την 
εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας εστιασμένη στα 
τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων καναλιών 
επικοινωνίας για την προώθηση του προορισμού . 

• Οι δράσεις 2, 3 και 4 σχετίζονται με υποδομές προσβασιμότητας αναφορικά με τη 
βελτίωση των λιμενικών υποδομών στον προορισμό και την αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου με την κατασκευή νέου κάθετου οδικού άξονα από το βορρά μέχρι το νότο του  
νησιού, αλλά και την ανάδειξη των συγκοινωνιακών κόμβων του προορισμού.

• Σημαντική παρουσιάζεται και η δράση 10, με υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο της 
Ποιότητας Ζωής και αφορά στις δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής 
αναβάθμισης στην παραλία, με έμφαση στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδομών στις 
παραλίες με υψηλή επισκεψιμότητα. 

• Ανάλογη σημασία, με σημαντική επίδοση στην Ποιότητα ζωής έχει η δράση 13, η οποία 
αφορά την συνεχή προώθηση των ενεργειών που έχουν καταστήσει τις παραλίες της 
Κέρκυρας φιλικές για ΑμεΑ, με 21 παραλίες προσβάσιμες για άτομα με κινητικά 
προβλήματα μέσω πλωτών αναπηρικών αμαξιδίων.

• Σημαντικές αναδεικνύονται και οι δράσεις 5, 6 και 8, οι οποίες αφορούν δράσεις στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού, 
ιδίως ως προς τον αριθμό επισκεπτών κρουαζιέρας, δράσεις βιώσιμης περιβαλλοντικής 
προστασίας και αειφορίας της κρουαζιέρας και δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία 
και την παράκτια παρακολούθηση. 

• Σημαντικές κρίνονται και οι δράσεις 30 και 35, αναφορικά ως προς το κριτήριο της 
Ποιότητας Ζωής και σχετίζονται με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών ελλιμενισμού και 
με δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας, σημειώνουν όμως χαμηλή 
βαθμολογία στο κριτήριο «Ωριμότητας-Κόστους».
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.2. Μελέτη σκοπιμότητας για τις δυνατότητες δημιουργίας δικτύου γηπέδων και προσέλκυσης διεθνών διοργανώσεων γκολφ

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.4.

Προβολή και προώθηση του δικτύου υδροπλάνων που οδηγεί σε βελτίωση της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και εξέταση των δυνατοτήτων αναμόρφωσης του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος , επιτρέποντας το island hopping και τον συνδυασμό εμπειριών μεταξύ των νησιών του προορισμού «Κέρκυρα»

Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 1.4.4. Δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναψυχής - φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων σε Κέρκυρα και Παξούς

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 3.5.2.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη υποδομών 4.1.1.
Συνεργασία των τοπικών φορέων με εκπροσώπους του κλάδου της κρουαζιέρας για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στους λιμένες του προορισμού, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
ακολουθηθεί σε άλλες χώρες

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης κρουαζιέρας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, με εμπλουτισμό του 
προγράμματος κρουαζιέρας βάσει του μεγάλου εύρους συμπληρωματικών προϊόντων που προσφέρει η Κέρκυρα τους shoulder months (Sports & Activities – γκολφ, MICE, Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας - Silver 
Economy)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

Προώθηση της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας (Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO) και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Κέρκυρα (Νέο και Παλαιό Φρούριο, Casa Parlante, 
Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.) μέσω τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης

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.
Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων και αξιοποίησης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά ελαιοτριβεία / σαπωνοποιεία, οινοποιεία και κέντρα μελισσοκομικής) για τη δημιουργία δικτύου επισκέψιμων χώρων 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος (όπως το μουσείο ελιάς Δονάτου Παϊπέτη στην Κέρκυρα, ένα από τα πολλά ελαιοτριβεία που υπήρχαν στην περιοχή και σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη του 19ου 
αιώνα)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Κέρκυρα

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

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

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά το Sun & Beach, το yachting, την κρουαζιέρα, τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό, τον Αθλητικό και το Γαστρονομικό Τουρισμό
• Περιορισμός της εξάρτησης της τουριστικής ζήτησης του προορισμού από διεθνείς καθετοποιημένους tour operators
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων, όπως αυτές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς) και της Μέσης Ανατολής 
• 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 του νησιού
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού και βελτίωση της διαχείρισης της αυξημένης τουριστικής κίνησης ως απάντηση στα φαινόμενα συνωστισμού / υπερτουρισμού
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και του αυθεντικού 

χαρακτήρα του προορισμού
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των υποδομών για την 

προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων 
και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Κέρκυρα».



51

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 «Κέρκυρα».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά 

αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής 

Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος  – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / 

διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών 
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου 
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης 
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Παράρτημα Ι |
Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

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

✔
137.153

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

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

Πύλες εισόδου
• Διεθνής Αερολιμένας Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας»: απόσταση από Κέρκυρα με το 

αυτοκίνητο 2,5 χλμ. | 5’
• Λιμένας Κέρκυρας: Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος τμήμα του εκτεταμένου 

Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης που 
απαιτούνται να θεωρούνται ενδιάμεσης προτεραιότητας- ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον 
Λιμένα Ηγουμενίτσας με περισσότερα από 6 δρομολόγια ανά ημέρα (17 ν.μ. ~1h 30’) και 
τους Παξούς με δρομολόγια κάθε ημέρα (7 ν.μ. 1h με δελφίνι και ~2h με συμβατικό 
πλοίο) και τακτική σύνδεση με την Αγκόνα, το Μπάρι, την Τεργέστη και την Βενετία

Συνδεσιμότητα εντός του νησιού της Κέρκυρας

• Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας – στόλος 27 λεωφορείων
• Πυκνό και καλά οργανωμένο οδικό δίκτυο (από τα πυκνότερα δίκτυα της Περιφέρειας) με 

πολλαπλή συνδεσιμότητα μέσω των αεροδρομίων και των σημαντικών λιμενικών 
υποδομών, αλλά αδυναμίες στο διαμήκη οδικό άξονα του νησιού (σημειακά προβλήματα 
στο οδικό δίκτυο παρά την πυκνότητα του (σημαντικές ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας, 
όπως η φθορά στο οδόστρωμα, ανεπαρκής φωτισμός και σήμανση) που υπολείπεται σε 
σύνδεση σε «απομονωμένες περιοχές» μειώνοντας το πλήθος πιθανών επιλογών σε 
περιοχές που θα εμφάνιζαν εναλλακτικά πιθανώς σημαντική επισκεψιμότητα) 

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Αδειοδοτημένα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών 

Κέρκυρα Ζάκυνθος

Πύλες εισόδου
• Διεθνής Αερολιμένας Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός»: απόσταση από την Ζάκυνθο με το 

αυτοκίνητο 6 χλμ. | 12’
• Λιμένας Ζακύνθου: Λιμένας Εθνικής Σημασίας - ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Λιμένα της 

Κυλλήνης
• Λιμένας Αγίου Νικολάου: ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κεφαλονιά

Συνδεσιμότητα εντός του νησιού της Ζακύνθου

• Αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ (Ζάκυνθος)
• Πυκνό οδικό δίκτυο κυρίως επαρχιακών δρόμων αλλά με ανεπαρκή γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά και έλλειψη φωτισμού και σήμανσης 

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Ιόνια Νησιά
Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος αποτελούν τα πιο εδραιωμένα “brand names” μεταξύ των Ιονίων Νησιών την τελευταία πενταετία.
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

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. 

ΙθάκηΚέρκυρα Ζάκυνθος ΛευκάδαΚεφαλονιά
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