Προορισμός «Κως»

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

Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.
Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.
Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.
Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.
Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Κως» βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανήκει στην Π. Νοτίου Αιγαίου και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των
Δωδεκανήσων με ακτογραμμή μήκους 112 χλμ. και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, μετά τη Ρόδο και την
Κάρπαθο.
Προορισμός «Κως»
•

Η Κως βρίσκεται στο
νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανήκει
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των
Δωδεκανήσων.

•

Διαθέτει ακτογραμμή μήκους 112
χλμ. και αποτελεί το τρίτο
μεγαλύτερο νησί των
Δωδεκανήσων σε έκταση μετά τη
Ρόδο και την Κάρπαθο.

•

Η ΠΕ Κω, με έδρα την Κω,
περιλαμβάνει τα νησιά της Κω και
της Νισύρου και έχει έκταση 337,3
τ.χλμ.

•

Αποτελεί έναν από τους πιο
εδραιωμένους και δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς της
Ελλάδας με βασικές προκλήσεις τα
θέματα υποδομών, την εστίαση
στο μονοδιάστατο all-inclusive
τουριστικό προϊόν του Sun &
Beach και σημαντικές δυνατότητες
για ανάπτυξη θεματικού
τουρισμού για την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και
αναβάθμιση των παρεχόμενων
εμπειριών για την αύξηση της
τουριστικής δαπάνης.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν στον
προορισμό «Κως».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση
•

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους και πιο εμβληματικούς Sun & Beach προορισμούς
της χώρας με ελκυστικό, ήπιο και ηλιόλουστο κλίμα, εκτενή ακτογραμμή ~112 χλμ., πλήθος προσβάσιμων και καθαρών παραλιών (10 με Γαλάζια Σημαία), παραθαλάσσια
resorts, ποικιλία επιλογών διαμονής και υψηλή δυναμικότητα καταλυμάτων με συγκέντρωση στις υψηλές κατηγορίες, ωστόσο, ο προορισμός εμφανίζει τουριστικό
μοντέλο με υψηλή εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα, καθώς και ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές που επηρεάζουν αρνητικά την
εικόνα του προορισμού (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για ναυσιπλοΐα αναψυχής, της εκτεταμένης
ακτογραμμής, της εγγύτητας με γειτονικά νησιά (π.χ. Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Αστυπάλαια) που επιτρέπει την δημιουργία συστάδων νησιών και την
επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών (island hopping), της σύγχρονης μαρίνας (βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία) με 250 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και τα 2
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 λιμάνια (Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου) με τουριστική ή αλιευτική χρήση που παρέχουν παράλληλα
προστασία σε σκάφη αναψυχής (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Προορισμός που εμφανίζει πτωτική πορεία στην κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών κρουαζιέρας λόγω των ελλιπών λιμενικών υποδομών και των σημαντικών ζημιών
στο λιμάνι της Κω λόγω του σεισμού το 2017 – προγραμματισμένη ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης τον Αύγουστο του 2021 (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, δεδομένου του πλούσιο πολιτιστικού και θρησκευτικού
αποθέματος (Ασκληπιείο της Κω, ερείπια της αρχαίας πόλης, κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών, οθωμανικά μνημεία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, ηφαιστειακό συγκρότημα
της Νισύρου) και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της προσωπικότητα του Ιπποκράτη, του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης – πρόταση του
Υπουργείου Τουρισμού για την καλύτερη τουριστική αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

•

Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, καθώς αποτελεί ασφαλή προορισμό με υποδομές διεθνούς
αεροπορικής συνδεσιμότητας, συνεδριακές υποδομές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλούσιους και ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση MICE
τουρισμού, που λόγω της θεματικής του Ιπποκράτη μπορεί να αποτελέσει σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, με βασικά ζητήματα την
μειωμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα κατά την μη τουριστική περίοδο και την εποχική λειτουργία επιχειρήσεων σίτισης / αναψυχής (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Sun &
Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός &
Θρησκευτικός Τουρισμός

City
Break

MICE
Κύριο τουριστικό προϊόν

Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη
υποστηρικτικό / δευτερεύον
προϊόν

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

•
•
•

•

•

•
•
•

Ήπιο και ελκυστικό κλίμα, ζεστό και ανέφελο καλοκαίρι μεγάλης διάρκειας, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής,
κατάλληλο για υπαίθριες και τουριστικές δραστηριότητες όλο το χρόνο
Διαθέτει πιθανά το μεγαλύτερο μήκος ήπιων ακτών και παραλιών σε σχέση με το μήκος της ακτογραμμής (~112
χλμ.) στη Μεσόγειο, καθώς τα 2 / 3 των ακτών της καταλήγουν σε μικρές ή μεγάλες παραλίες, οι οποίες είναι
προσβάσιμες με άμμο ή βότσαλα, οργανωμένες ή μη, κατάλληλες για εξερεύνηση, αθλητικές δραστηριότητες
(surf, kite, θαλάσσια ποδήλατα, καταδύσεις, beach volley κ.α.) καθώς και ώρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
10 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία (~2,0% επί του συνόλου της χώρας)
Διεθνώς αναγνωρισμένος προορισμός / brand, από τους πιο εμβληματικούς στη χώρα με δραστηριοποίηση
διεθνών tour operators και αεροδρόμιο με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport
Greece
Προορισμός που ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές με πλήθος υποδομών σε πολυτελή παραθαλάσσια allinclusive resorts κατάλληλα σχεδιασμένα για οικογένειες με ευρύχωρα δωμάτια, εγκαταστάσεις / υπηρεσίες για
παιδιά (π.χ. ξεχωριστές παιδικές πισίνες, νεροτσουλήθρες, παιδικές χαρές, animateurs που απασχολούν τα
παιδιά με χορό / θέατρο / παιχνίδια κ.α.) και υπαίθριες δραστηριότητες, όπως π.χ. ποδηλασία, σχολές ιππασίας,
δραστηριότητες στη θάλασσα και πάρκα αναψυχής (π.χ. Waterparks σε Μαστιχάρι και Κέφαλο) που
προσελκύουν το ενδιαφέρον όλης της οικογένειας.
Πληθώρα επιλογών με διάφορους τύπους ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται διαρκώς τα
τελευταία χρόνια, όπως π.χ. πολυτελή παραθαλάσσια resorts, ξενοδοχεία με spa, καθώς και με υποδομές για
δραστηριότητες για παιδιά, για αθλητικές δραστηριότητες, για θαλάσσια σπορ, για άτομα με ειδικές ανάγκες,
για τη διοργάνωση συνεδρίων κ.α.
Από τα υψηλότερα ποσοστό δυναμικότητας καταλυμάτων υψηλών κατηγοριών μεταξύ των εξεταζόμενων
προορισμών της χώρας (52,9% - ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 5*,4* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως
προς τον συνολικό αριθμό προσφερόμενων δωματίων με βάση στοιχεία 2019), καθώς και 36,4% της συνολικής
δυναμικότητας σε δωμάτια και 35,4% των συνολικών αφίξεων σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου των
Δωδεκανήσων για το 2019
Επιλογές δραστηριοτήτων αναψυχής / ελεύθερου χρόνου καταναλωτικών προτιμήσεων όπως εστιατόρια,
καφετέριες, κινηματογράφους και έντονη νυχτερινή ζωή
Νίσυρος, νησί που δεν διαθέτει έντονη τουριστική ανάπτυξη αλλά διαθέτει ξεχωριστό ηφαιστειογενές τοπίο,
καθώς αποτελεί ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της Ελλάδας
Ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων και μεταναστευτικό / προσφυγικό που επηρεάζουν
αρνητικά την εικόνα του προορισμού, υψηλή εποχικότητα αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (επτάμηνη
τουριστική περίοδος, μεγάλος βαθμός εξάρτησης από διεθνείς tour operators με καθετοποιημένες
δραστηριότητες και τουριστικό μοντέλο all-inclusive που οδηγεί σε τυποποίηση, καθώς και ταύτιση του
προορισμού με το Sun & Beach και περιορισμένος εμπλουτισμός / διαφοροποίηση του προϊόντος

Ναυτικός Τουρισμός / Yachting
Yachting
• Προορισμός που μπορεί να σχηματίσει νησιωτικό σύμπλεγμα με κοντινά νησιά / προορισμούς (Νίσυρος,
Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Αστυπάλαια) και αποτελεί τμήμα του πολυνησιωτικού συμπλέγματος των
Δωδεκανήσων σε κοντινή απόσταση από τη γειτονική Τουρκία, με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα,
παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μελτέμια), εκτεταμένη ακτογραμμή (~112 χλμ. στην Κω) και εγγύτητα των νησιών
μεταξύ τους που επιτρέπει το σχηματισμό συστάδων νησιών ευνοϊκή για την επίσκεψη πολλών νησιωτικών
προορισμών σε μία διαδρομή (island hopping)
• Στο νησί υπάρχουν ορισμένες υποδομές και σημεία ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε απάνεμα λιμάνια και
μικρούς όρμους, 2 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 1 σύγχρονη μαρίνα βραβευμένη επι
σειρά ετών με Γαλάζια Σημαία.
− Μαρίνα Κω, δίπλα στο λιμάνι, με 250 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού, 150 θέσεις διαχείμασης, για σκάφη
μήκους 7 μ. έως 80 μ., μόνιμα συστήματα αγκυροβολίου (ρεμέντζα), παροχή νερού και ηλεκτρικού
ρεύματος, σύνδεση τηλεφώνου με ενσύρματο / ασύρματο δίκτυο, σύνδεση δορυφορικής τηλεόρασης σε
κάθε θέση ελλιμενισμού, εγκαταστάσεις υγιεινής, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, κατάστημα
ναυτιλιακών ειδών, χώρος στάθμευσης, καφετέρια / εστιατόριο, πλήρεις υπηρεσίες συντήρησης /
επισκευών, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών, με πλήρωμα ή χωρίς κ.α.
− Τα λιμανάκια Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου στη Κω έχουν συνήθως τουριστική ή αλιευτική
χρήση και παρέχουν καλή προστασία από ανέμους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξυπηρετούν τη
θαλάσσια συγκοινωνία με νησιά των Δωδεκανήσων.
Κρουαζιέρα
• Αρνητική εικόνα αναφορικά με την κρουαζιέρα, με καθοδική πορεία στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (-76%) από
79 σε 19 κρουαζιερόπλοια και τις αφίξεις επιβατών (-88%) από 42 χιλ. σε 5 χιλ. επιβάτες την περίοδο 2014-2019
• Εμβληματικός τουριστικός προορισμός με σημεία ενδιαφέροντος, δραστηριοποίηση tour operators και
πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, αλλά με ελλείψεις επαρκών
υποδομών για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα της Κω, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω του
σεισμού τον Ιούλιο του 2017 με τις εργασίες ανακατασκευής να αναμένεται να ολοκληρωθούν Αύγουστο του
2021
• Προσπάθειες του Δήμου Κω (από το 2018) για προώθηση / ανάπτυξη της κρουαζιέρας μέσα από δικούς του
πόρους, με τη δημιουργία εγκαταστάσεων για την πύλη Σένγκεν και τα ημερόπλοια από την Τουρκία, τη
διενέργεια συμφωνιών με εταιρείες κρουαζιέρας, ιδιαίτερα με τα μεγάλα πλοία υψηλού επιπέδου που μπορούν
να κάνουν προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας το αγκυροβόλιο και όχι το λιμάνι, τη διαμόρφωση ειδικού χώρου στη
νέα πύλη Σένγκεν, στον οποίο θα μπορούν να προσεγγίζουν τα tenders (λάντζες) και να αποβιβάζουν τους
επιβάτες της κρουαζιέρας με δυνατότητα παροχής όλων των σχετικών διευκολύνσεων (security, στέγαστρο,
χώρος στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία 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 και του
MICE.
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
•

•
•
•

•
•

Νησί με μακραίωνη ιστορία (Προϊστορική εποχή, Ελληνιστική Περίοδος, Ρωμαϊκή & Βυζαντινή Περίοδος, Ιταλοκρατία, Οθωμανική
Περίοδος), σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών και πολιτιστική ταυτότητα με επιρροές από την επί μακρόν κατοχή του νησιού από ξένους
− Τα ερείπια της αρχαίας πόλης με τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά οικοδομήματα, το Ασκληπιείο (143 χιλ. επισκέπτες το 2019), το κάστρο
των Ιωαννιτών Ιπποτών, ο Πλάτανος του Ιπποκράτη, το Μουσουλμανικό Τέμενος της Λόζιας, το κάστρο της Αντιμάχειας, ο ναός του
Απόλλωνα στην Καρδάμαινα, το Κάστρο της Κεφάλου, και δεκάδες άλλα μνημεία από όλες τις ιστορικές περιόδους σε συνδυασμό με το
Αρχαιολογικό Μουσείο στο Χάνι στην Πόλη της Κω και το Λαογραφικό Μουσείο της Αντιμάχειας (με πολύ χαμηλή ωστόσο
επισκεψιμότητα σε σύγκριση με τα μουσεία της Ρόδου)
− Πλούσιο θρησκευτικό απόθεμα που διαμορφώθηκε μέσα από τις εναλλαγές κατακτητών και πολιτισμών με παλαιοχριστιανικές
Βασιλικές του 5ου και 6ου αιώνα μ.Χ., βυζαντινές εκκλησίες και τζαμιά
− Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του νησιού με έντονη επιρροή από το ξένο στοιχείο με μουσουλμανικά τεμένη, με στοιχεία από τη
Βενετσιάνική αρχιτεκτονική, με την ανοικοδόμηση της πόλης από τους Ιταλούς μετά το καταστροφικό σεισμό του 1933 που
διαμόρφωσε μια διαφορετική εικόνα στο νησί, με τις επαύλεις σε κήπους για τους Ιταλούς εποίκους (villini), τις εκτεταμένες ζώνες
πρασίνου και τα χαρακτηριστικά δημόσια κτίρια από Ιταλούς αρχιτέκτονες στην πόλη και στους οικισμούς της Αντιμάχειας και
Καρδάμαινας
Ηφαιστειακό συγκρότημα της Νισύρου και λοιποί πολιτιστικοί πόροι, όπως το Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο
Νισύρου, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου και οι 3 παραδοσιακοί οικισμοί
Μοναδική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων (π.χ. παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, βυζαντινή
μουσική, τοπικά έθιμα / πανηγύρια κ.α.), τις παραδοσιακές τέχνες (π.χ. κεραμοποιία, πνευστά μουσικά όργανα) και την τοπική γαστρονομία
(π.χ. μπακλαβάς Κω, γλυκό ντοματάκι, βάρβαρα, κρασοτύρι, πιτταρίδια κ.α.)
Φεστιβάλ Ιπποκράτεια που πραγματοποιούνται για πάνω από 27 έτη στο νησί με διάρκεια από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
και περιλαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανά τα ήθη και έθιμα (π.χ. αναπαράσταση Ιπποκρατικού Όρκου στο
Ασκληπιείο, Γιορτή Μελιού στην Αντιμάχεια κ.α.), εκκλησιαστικές εκδηλώσεις που τιμούν τον Χριστιανισμό, θεατρικές παραστάσεις και
ομαδικές δραστηριότητες για παιδιά, εκθέσεις έργων τέχνης και συναυλίες κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, ορισμένες από τις οποίες
φιλοξενούνται σε ιστορικούς / αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του προορισμού
Σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου του προορισμού, καθώς και της διεθνούς φήμης και
αναγνωρισιμότητας της προσωπικότητας του Ιπποκράτη ως πατέρα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης στην ταυτότητα του προορισμού και
ταύτισή του μόνο με το Sun & Beach
Πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού για την επανατοποθέτηση του brand της Κω και την καλύτερη αξιοποίηση της θεματικής ενότητας
Ιπποκράτης που περιλαμβάνει 1) την Ιπποκρατική ταυτότητα του προορισμού 2) την καθιέρωση διεθνούς mega-event για την ετήσια τελετή
για τον Ιπποκρατικό όρκο με παγκόσμια εμβέλεια (πρώτα βήματα για την διαδικασία συγκρότησης πλήρους φακέλου για ένταξη του
Ασκληπιείου της Κω και του Ιπποκρατικού Όρκου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO) 3) την αναβάθμιση του αρχαιολογικού
χώρου του Ασκληπιείου με μουσείο εικονικής πραγματικότητας και αναβάθμιση του βοτανικού κήπου 4) τον Ιατρικό Τουρισμό 5) την
τουριστική προβολή της Ιπποκρατικής ταυτότητας και 6) την αναβάθμιση και ανάδειξη του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω με τη
δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής σε έκταση 200 στρ.

MICE
•

•

•

•

•

Ασφαλής προορισμός με δυνατότητα προσέλκυσης τουρισμού MICE, καθώς είναι από
τους εμβληματικότερους προορισμούς της χώρας με υποδομές διεθνούς αεροπορικής
συνδεσιμότητας που συνδυάζει ήλιο και θάλασσα με γαστρονομία, με τον ιστορικό,
φυσικό και πολιτιστικό πλούτο και τις ποικίλες επιλογές διασκέδασης και δραστηριοτήτων
αναψυχής σε συνδυασμό με το μοναδικό USP του προορισμού ως τόπου που έζησε και
δίδαξε ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής (σταθερό σημείο συνάντησης για
την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και δυνατότητα προσέλκυσης συνεδρίων και
εκδηλώσεων που αφορούν και άλλους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς κλάδους για
την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών, ταξιδιών κινήτρων και συνεδρίων
Συνεδριακές εγκαταστάσεις με κατάλληλες υποδομές και ευρύχωρες αίθουσες εντός
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του προορισμού (π.χ. Αντιμάχεια,
Καρδάμαινα, Κέφαλος, Μαρμάρι, Μαστιχάρι κ.α.), που όμως φαίνεται να παραμένουν
αναξιοποίητες βάσει του δυναμικού που διαθέτουν:
− Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω (Kos International Conference Center) εντός του
Kipriotis Village Resort, από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα συνεδριακά κέντρα
στην Ελλάδα, συνολικής χωρητικότητας 5.500 ατόμων, με 20 αίθουσες, με κεντρική
αίθουσα 2.300 ατόμων και εκθεσιακό χώρο 3.000 τ.μ., με πρωτοποριακό design,
μοντέρνα υλικά, τεχνολογία αιχμής και αυτόνομες εγκαταστάσεις catering
Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω, το οποίο διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και
ημερίδες ιατρικού χαρακτήρα και επιτυχία της Κω στην προσέλκυση της διοργάνωσης του
συνεδρίου ICASSP (International Conference on Acoustics, Speechand Signal Processing),
ενός κορυφαίου συνεδρίου για τεχνολογίες πληροφορικής και εφαρμογές σε βιοϊατρική,
μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική με την παρουσία πολυεθνικών
οργανισμών με μεγάλη αναγνωρισιμότητα όπως π.χ. Apple, Google, Amazon, Facebook
κ.α., το 2023 που αναμένεται να προσελκύσει ~5.000 άτομα στο νησί (3.000 – 3.500
συνέδρους)
Πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού για την επανατοποθέτηση του brand της Κω και την
καλύτερη αξιοποίηση της θεματικής ενότητας Ιπποκράτης και την προβολή και προώθηση
της Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού με έναν από τους άξονες την διοργάνωση
παγκόσμιου ιατρικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης
Σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν, εποχική λειτουργία των περισσότερων
επιχειρήσεων καταλύματος, εστίασης και αναψυχής και μειωμένη διεθνής αεροπορική
σύνδεση με το εξωτερικό εκτός της τουριστικής σεζόν που δημιουργεί σημαντικές
προκλήσεις στην ανάπτυξη του MICE, δεδομένης και της υψηλής δημοφιλίας της Κω ως
προορισμού αναψυχής κατά την τουριστική σεζόν
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν
στον προορισμό «Κως».
Αξιολόγηση

Αιτιολόγηση
•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Ύπαρξη παραγόμενων τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί, κρασί και ούζο κ.α.), τοπικών κοινοτήτων και τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να
συνδεθούν κατάλληλα με τις τουριστικές επιχειρήσεις του προορισμού για τη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον
εμπλουτισμό των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Φυσικό περιβάλλον με τοπία σπάνιας ομορφιάς και χώρους πράσινου (π.χ. Όρος Δίκαιος, Υδροβιότοπος Ψαλιδίου, Περιοχή Αλυκής, Πευκόδασος Πλάκας κ.α.) και
πεζοπορικές διαδρομές ιδανικές για να φέρουν τους επισκέπτες σε επαφή με τη φύση (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
Ευνοϊκές συνθήκες για ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing,
ιστιοπλοΐα κ.α.), που σε συνδυασμό με τις αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να εμπλουτίσουν το προϊόν του Sun & Beach και να συμβάλλουν στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
Πλούσια γαστρονομική παράδοση με πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, επισκέψιμα οινοποιεία και αμπελώνες που παράγουν τους Οίνους
ΠΓΕ Κω – ελλιπής, ωστόσο, αξιοποίηση των USPs «Ιπποκράτης & Ιπποκρατική Διατροφή» τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσα από θεματικές διαδρομές
που συνδέουν τη γαστρονομία με τον τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

•
•
•

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
Αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού μέσω της σύνδεσης της με τον τουρισμό ευεξίας
2 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (1 σε Κω, 1 σε Νίσυρο), αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού, που ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα και υπηρεσίες
spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports &
Activities

Γαστρονομικός
Τουρισμός

Τουρισμός
Ευεξίας
Κύριο τουριστικό προϊόν

Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη
υποστηρικτικό / δευτερεύον
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και
δυνατότητα ανάπτυξης
9

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 Οικοτουρισμού, του Αγροτουρισμού, του
Αθλητικού, του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας που έχουν αναγνωρισθεί.
Αγροτουρισμός
•

Τοπικές κοινότητες, πλήθος παραγόμενων τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί,
κρασί και ούζο κ.α.) και τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει
να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να διασυνδεθούν με τις τουριστικές
επιχειρήσεις του προορισμού για τη δημιουργία βιωματικών
δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον εμπλουτισμό
των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach

Sports & Activities
•

Οικοτουρισμός
•

Φυσικό περιβάλλον με τοπία σπάνιας ομορφιάς, χώρους πράσινου και
πεζοπορικές διαδρομές, τόσο σε Κω όσο και στη Νίσυρο που μπορούν να
φέρουν τους επισκέπτες σε επαφή με τη φύση και να εμπλουτίσουν το
Sun & Beach:
− Όρος Δίκαιος: Γνωστό και ως «Ωρομέδων», «Ωρίων» ή «Δίκαιον»,
αποτελεί το υψηλότερο βουνό της Κω (846 μ.), με τον ορεινό όγκο να
δομείται από ασβεστόλιθους, μάρμαρα και μάζες πλουτωνιτών και
ηφαιστιτών, ενώ τα λείψανα μεσαιωνικού οικισμού, οι δεξαμενές
νερού και τα άφθονα πήλινα όστρακα φανερώνουν μια έντονη
ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή κατά το παρελθόν.
− Υδροβιότοπος Ψαλιδίου: Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Κω, με
πλούσια πανίδα (π.χ. νεροχελώνες, ερωδιούς και φλαμίνγκο) και
σχηματίζεται από 2 χείμαρρους που εκβάλλουν στην ακτή Ψαλιδίου,
συνδέεται με τη θάλασσα μέσω καναλιού και αποτελεί καταφύγιο
άγριας ζωής υπό καθεστώς προστασίας.
− Περιοχή Αλυκής: Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μεταξύ
των παραθαλάσσιων οικισμών Τιγκάκι και Μαρμάρι, προστατεύεται
από τις συνθήκες Ramsar και Natura και φιλοξενεί είδη τοπικής
πανίδας / χλωρίδας και πληθώρα αποδημητικών πτηνών (μέχρι το
1989 λειτούργησε και ως χώρος παραγωγής θαλάσσιου αλατιού).
− Πευκοδάσος Πλάκας: Βρίσκεται σε ένα φαράγγι κοντά στην
Αντιμάχεια και αποτελεί καταφύγιο για παγώνια που κυκλοφορούν
ελεύθερα στο χώρο.

Η Κως, από τα πιο επίπεδα νησιά της Δωδεκανήσου, γνωστή ως «νησί του
ποδηλάτου», αποτελεί ιδανικό προορισμό για ποδηλατικές διαδρομές, σε
συνδυασμό με διαδρομές πεζοπορίας και αθλητικής αναρρίχησης με 60
αναρριχητικά πεδία, καθώς και με ιππικούς ομίλους που προσφέρουν
μαθήματα ιππασίας σε μεγάλους και παιδιά. Ειδικότερα, ως προς το
ποδήλατο, στην Κω υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων που
φτάνει τα 13 χλμ. και ξεκινάει από την παραλία του Φάρου και φτάνει έως
το τέλος τη παραλίας του Ψαλιδιού. Ωστόσο, πέρα από αυτόν τον
κεντρικό άξονα, υπάρχουν πολλοί παράδρομοι που βοηθούν τον
επισκέπτη να φτάσει όπου θέλει στο νησί με το ποδήλατο, με
αποτέλεσμα το ποδήλατο να χρησιμοποιείται τόσο για λόγους αναψυχής
και άθλησης, όσο και για λόγους μετακίνησης, έχοντας ενταχθεί στην
καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Στις αρχές του 2021
αποφασίστηκε η επέκταση του ποδηλατόδρομου κατά 4 χλμ. από το
ξενοδοχείο “Sun Palace” έως το ξενοδοχείο «Δήμητρα», στο Ψαλίδι της
Κω.

•

Μεγάλο εύρος επιλογών και δραστηριοτήτων στον τομέα του Sports &
Activities, με καιρικές συνθήκες και φυσικό περιβάλλουν που ευνοούν
εξειδικευμένα θαλάσσια σπορ σε διάφορες παραλίες όπως π.χ.
windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα κ.α.

•

Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με διεθνή φήμη και
αναγνωρισιμότητα που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για
(επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) αθλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό όπως τα αθλητικά Ιπποκράτεια με διάφορες αθλητικές
εκδηλώσεις (τουρνουά beach volley, μπάσκετ και πολεμικών τεχνών κ.α.),
και οι ποδηλατικοί αγώνες (Γύρος Brevet Κω – Καλύμνου 200 χλμ., Kefalos
Athlon Sprint κ.α.)

Γαστρονομικός Τουρισμός
•

Μεσογειακή γαστρονομική παράδοση με παραδοσιακά εδέσματα που
συνδέονται με θρησκευτικές εορτές και βασίζονται στα τοπικά προϊόντα
(π.χ. ντοματάκι, τυρί της πόσιας ή κρασότυρο, μέλι Αντιμάχειας, τοπικό
κρασί και ούζο κ.α.)

•

Παραδοσιακά παντοπωλεία, καταστήματα τροφίμων / ποτών και μεγάλη
ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής, όπως τοπικά
παραδοσιακά εστιατόρια και ταβέρνες, ψητοπωλεία / ταχυφαγία και
ζαχαροπλαστεία που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει
αυθεντικές συνταγές του προορισμού (π.χ. πιτταρίδια, κατιμέρια,
βάρβαρα, αφρένα ή εφτάζυμα, λαμπρόπιτες, κανελάδα κ.α.) - σημαντική
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και σταδιακή αναμόρφωση του προϊόντος
πέρα από το μαζικό τουρισμό και το all-inclusive

•

Επισκέψιμα οινοποιεία (π.χ. Οινοποιείο Χατζηεμμανουήλ, Οινοποιείο
Τριανταφυλλόπουλου) που προωθούν τους Οίνους ΠΓΕ Κως που
παράγονται στο νησί και το τοποθετούν ως μία από τις πρώτες στάσεις
οινοτουρισμού στο Νότιο Αιγαίο

•

Μη επαρκής αξιοποίηση των USPs «Ιπποκράτης & Ιπποκρατική
Διατροφή» - υφίσταται ανάγκη αναβάθμισης της ταξιδιωτικής εμπειρίας
μέσα από θεματικές διαδρομές που συνδέουν τη γαστρονομία με την
«Ιπποκρατική Διατροφή» και τον τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση
τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος

Τουρισμός Ευεξίας
•

Ιαματική Πηγή Εμπρός Θέρμη – Αγ. Φωκά στη Κω και Πηγή Μανδρακίου
στη Νίσυρο, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού με
σημαντικές ανάγκες αναβάθμισης για την τουριστική αξιοποίησή τους

•

Υπηρεσίες spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα
θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν στην Κω, σε συνδυασμό με ειδικά
διατροφικά μενού και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, σε αρμονία με το
concept της ευεξίας
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κως» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.
Α/Α

1

2

Κριτήρια

Προσβασιμότητα &
συνδεσιμότητα

Κύρια τουριστικά
προϊόντα

Βάρος
κριτηρίου

35%

25%

Βαθμολογία

Σχόλια

4,1

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0
• Πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές διεθνούς συνδεσιμότητας, υπό τη διαχείριση της Fraport Greece (με 1,2 εκατ. αφίξεις το 2019)
− Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» σε κοντινή απόσταση από την Αντιμάχεια και σε απόσταση 27 χλμ. από την πόλη της Κω με τακτικά εσωτερικά δρομολόγια (κυρίως
με Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters που προσγειώνονται στον αερολιμένα, μεταφέροντας τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος,
Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Ουκρανία κ.α.)
• Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα: Λιμένας της Κω, λιμένας εθνικής σημασίας τμήμα του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με
το λιμάνι του Πειραιά (διάρκεια ταξιδιού άνω των 11,5 ώρες), τη Ρόδο, τη Σύμη, την Πάτμο, την Λέρο και την Κάλυμνο, το Μπόντρουμ της γειτονικής Τουρκίας, τα
νησιά των Κυκλάδων, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη, με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο
πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο)
− Καθημερινές συνδέσεις με Κάλυμνο, Πάτμο, Ρόδο και Νίσυρο και πιο αραιή σύνδεση (κάποιες ημέρες της εβδομάδας) με Κάρπαθο, Λέρο, Σύρο,  Σαντορίνη,
Αστυπάλαια, Αμοργό, Καστελόριζο, Λειψούς, Σύμη, Τήλο και Χάλκη

2,6

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): νησιωτικός προορισμός από τους πιο δημοφιλείς και εδραιωμένους στην Ελλάδα με εκτενή ακτογραμμή, προσβάσιμες και καθαρές παραλίες
(10 με βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία), πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας, παραθαλάσσια resorts και ποικιλία επιλογών
διαμονής - προορισμός που ενδείκνυται για οικογένειες με all-inclusive καταλύματα και ποικίλες δραστηριότητες, με ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών
καταλυμάτων με υψηλή συγκέντρωση στις ανώτερες κατηγορίες – ωστόσο, το τουριστικό μοντέλο εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από tour operators, έντονη
εποχικότητα και ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του προορισμού
• Ναυτικός Τουρισμός (yachting 0,3 / 0,5): ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά που επιτρέπει την επίσκεψη πολλών
νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (island hopping) - 1 μαρίνα με 250 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και ανεπτυγμένες υποδομές, 2 χωροθετημένα
τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 λιμάνια (Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου) με τουριστική ή αλιευτική χρήση που παρέχουν παράλληλα προστασία
σε σκάφη αναψυχής
• Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα 0,125 / 0,5): πτωτική πορεία της κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών κρουαζιέρας στη Κω (2014-2019), λόγω των ελλιπών
λιμενικών υποδομών και των ζημιών ως αποτέλεσμα του σεισμού τον Ιούλιο του 2017 – προγραμματισμένη αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης τον
Αύγουστο του 2021
• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και θρησκευτικό απόθεμα με έντονες επιρροές από όλες τις ιστορικές περιόδους, σε
συνδυασμό με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού και την θεματική ενότητα του «Ιπποκράτη», η οποία, ωστόσο, δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε
να αποτελέσει διεθνές brand name για τον προορισμό (πρόταση του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με έργα / δράσεις για την πλήρη τουριστική αξιοποίηση της
Ιπποκρατικής ταυτότητας του προορισμού)
• MICE (0,6 / 1,0): ασφαλής προορισμός με δυνατότητα προσέλκυσης MICE τουρισμού, με ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους, υποδομές διεθνούς αεροπορικής
συνδεσιμότητας και σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ως γενέτειρα του Ιπποκράτη, με συνεδριακές υποδομές σε ξενοδοχειακές
μονάδες, ωστόσο για την εδραίωση του τουριστικού προϊόντος στους shoulder μήνες είναι απαραίτητη η κοινή αντίληψη και συνεργασία της τοπικής κοινωνίας ώστε
να λειτουργούν οι υποστηρικτικές υποδομές π.χ. εστιατόρια, καταστήματα κτλ. καθώς και η βελτίωση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων πέραν της τουριστικής
περιόδου
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κως» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.
Α/Α

3

Κριτήρια

Βάρος
κριτηρίου

Συμπληρωματικά
τουριστικά προϊόντα

10%

Βαθμολογία

Σχόλια

2,0

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): φυσικό περιβάλλον με τοπία σπάνιας ομορφιάς και χώρους πράσινου, ιδανικά για να φέρουν τους επισκέπτες σε επαφή με τη φύση και
υποδομές για πεζοπορικές διαδρομές (π.χ. Όρος Δίκαιος, Υδροβιότοπος Ψαλιδίου, Περιοχή Αλυκής, Πευκόδασος Πλάκας κ.α.)
• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): τοπικές κοινότητες, πλήθος παραγόμενων τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί, κρασί, ούζο κ.α.), τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες με
κατάλληλη διασύνδεση με τον τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων / εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα για τον
εμπλουτισμό των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach
• Sports & Activities (0,6 / 1,0): προορισμός με ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και υποδομές, όπως ποδηλατικές διαδρομές, διαδρομές
πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης, θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, canoe-kayak, sea-kayaking, ιστιοπλοΐα κ.α.), καθώς και αθλητικές
διοργανώσεις με εθνικό και εγχώριο ενδιαφέρον που μπορούν να συντελέσουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου
• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσια γαστρονομική παράδοση με πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, με επισκέψιμα οινοποιεία και
αμπελώνες που παράγουν τους Οίνους ΠΓΕ Κω, αλλά με ελλιπή αξιοποίηση των USPs «Ιπποκράτης & Ιπποκρατική Διατροφή» μέσα από θεματικές διαδρομές που
συνδέουν τη γαστρονομία με τον τουρισμό, με στόχο την προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος
• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): 2 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι (1 σε Κω, 1 σε Νίσυρο), αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Τουρισμού, που ωστόσο δεν έχουν αξιοποιηθεί
κατάλληλα και υπηρεσίες spa σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν στον προορισμό

4

Διεθνής φήμη &
αναγνωρισιμότητα,
σημεία ενδιαφέροντος
& Μνημεία UNESCO

20%

3,2

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 4,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Μνημεία UNESCO: 1,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους εδραιωμένους προορισμούς με υψηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
− Το European Best Destinations, ο ταξιδιωτικό ιστότοπος που αναπτύχθηκε για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού στην Ευρώπη, που σε συνεργασία
με τα συμμετέχοντα τουριστικά γραφεία και το δίκτυο EDEN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας) προωθεί ευρωπαϊκούς προορισμούς,
κατατάσσει την Κω μεταξύ των 15 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη για εμβολιασμένους τουρίστες (2021).
− Σύμφωνα με έρευνα της Skyscanner (2019), για τον μήνα Ιούνιο (που τον κατατάσσει στον καλύτερο μήνα για καλοκαιρινές διακοπές), η Κως βρίσκεται στους 5
κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη (με τη θερμοκρασία, που αγγίζει τους 23οC, να επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέγει ανάμεσα σε στιγμές χαλάρωσης,
δραστηριότητες και εξορμήσεις καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας).
• ~322 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον προορισμό «Κως»
• Απουσία Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO στον προορισμό «Κως»

5

Υφιστάμενη ζήτηση

5%

3,0

•

6

Υφιστάμενη
προσφορά (διαμονή)

Συνολική βαθμολογία προορισμού

5%

4,0

~1,4 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~34,8 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019
• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 4,0 / 5,0
− ~52,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

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

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία,
Πολωνία

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία,
Πολωνία1
Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε
Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία,
Γαλλία), Σκανδιναβικές Χώρες (Φιλανδία,
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία), Ισραήλ, Ρωσία

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε
Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία,
Γαλλία), Σκανδιναβικές Χώρες (Φιλανδία,
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία), Ισραήλ, Ρωσία

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

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

Υφιστάμενες
εδραιωμένες αγορές

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία,
Πολωνία
Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες (εστίαση σε Ιταλία,
Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία), Σκανδιναβικές
Χώρες (Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία), Ισραήλ,
Ρωσία

Υφιστάμενες ή/και νέες
αγορές-στόχοι προς
ανάπτυξη

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

Εγχώρια αγορά

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο /
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν
15

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

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

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση
ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας &
συνδεσιμότητας

•

•
•
•
•
•

1.1.3. Αναβάθμιση οδικού δικτύου και ασφάλεια

•
•
•
•
•

1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και
άλλων συλλογικών μετακινήσεων

•
•
•
•

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

•
•

Προώθηση/προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του αεροδρομίου της Κω 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 με την παράλληλη ανάπτυξη
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών για την επέκταση της τουριστικής περιόδου
Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες οργάνωσης ταξιδιών και πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού για την ανάπτυξη και
προώθηση πακέτων για τους μήνες της άνοιξης, του φθινοπώρου και εκτός της τουριστικής περιόδου σε βασικές αγορές
Ολοκλήρωση των έργων επισκευής/ανακατασκευής των λιμενικών υποδομών του νησιού από τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό του
Ιουλίου 2017. Ειδικότερα, ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής των υποδομών ελλιμενισμού κρουαζιέρας και διαχείρισης επιβατών στο λιμάνι της
Κω. Από το 2018 ο Δήμος Κω έχει εκπονήσει ένα σχέδιο προώθησης και ανάπτυξης της κρουαζιέρας με δικούς του πόρους με τη δημιουργία
εγκαταστάσεων που μπορούν να εξυπηρετήσουν την κρουαζιέρα και τα ημερόπλοια από την Τουρκία. Ολοκλήρωση των έργων επισκευής και
ενίσχυσης των κρηπιδωμάτων του κύριου λιμένα της Κω (έργα β΄ φάσης αποκατάστασης λιμένα Κω) καθώς και του έργου επισκευής και ενίσχυσης του
εσωτερικού λιμένα «Μανδράκι»
Επέκταση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών αναψυχής στα λιμανάκια Καμαρίου, Καρδάμαινας
και Μαστιχαρίου, τα οποία έχουν τουριστική ή/ και αλιευτική χρήση
Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα, το οποίο περιλαμβάνει και την Κω και οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες,
καταφύγια, αγκυροβόλια), μετά από αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και των προτεινόμενων θέσεων, προκειμένου να προχωρήσει είτε με
ιδιωτικά κεφάλαια είτε με ΣΔΙΤ στην υλοποίηση του έργου
Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση
λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών)
Δημιουργία των αναγκαίων μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα βελτιώσουν και θα διαμορφώσουν κατάλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ.
χωροθετήσεις ιστιοπλοΐας)
Ολοκλήρωση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τη διαδικασία αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Κω και την
αξιοποίηση των υδροπλάνων συμπληρωματικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κω, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση
της τουριστικής κίνησης και να ενισχύσουν την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα
Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας του νησιού μέσω θαλάσσιων ταξί
Ολοκλήρωση του έργου για την επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω, το οποίο περιλαμβάνει έργα
επέκτασης και αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού δικτύου και την κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο
Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης οδοποιίας, τα οποία βρίσκονται εν αναμονή υπογραφής σύμβασης όπως το έργο αποκατάστασης και συντήρησης
επαρχιακής οδού υπ’ αριθμόν 2 Νήσου Κω (Ασκληπιείο- Ασφενδιού- Πύλι-Καρδάμαινα-Αντιμάχεια-Μαστιχάρι)
Έργα αποκατάστασης βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν, στην επαρχιακή οδό Κω-Κεφάλου και Κω-Θερμών
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
Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της συγκοινωνίας
Δημιουργία συστήματος μετακίνησης με μέσα μικροκινητικότητας σε συνεργασία με παρόχους ενοικίασης
Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών ΚΤΕΛ με εκσυγχρονισμό των χώρων αναμονής, ηλεκτρονικό εισιτήριο και wi-fi λειτουργικό πρόγραμμα
δρομολογίων, με έγκαιρη ενημέρωση και προσαρμογή στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές αφίξεις και οργανωμένο ιστότοπο, σε πολύγλωσσο
περιβάλλον με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως δρομολόγια, κόστος, αποστάσεις κτλ.
Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια κτλ.) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών
(συνέχεια)

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών

Στρατηγικές δράσεις
•

Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή-πιθανή ανέγερση νέου νοσοκομείου σε περιοχή χωροθετημένη από το δημοτικό συμβούλιο,
αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηρίων και υποδομών τους σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους,
βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού Νοσοκομείων και μονάδων
πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά του προορισμού «Κως», 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 «Κως» με προσωπικό και μέσα μεταφοράς

•

Προώθηση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στο νοσοκομείο της Κω

•

Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ Δήμου
Κω

•

Αντικατάσταση πρόχειρων και πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή σύγχρονου δικτύου υδροδότησης στην περιοχή της Μεσαριάς, στα
όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Κω και Δικαίου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υδροδότησης που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής

•

Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου,
Αναβάθμιση &
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος
προώθηση τουριστικού
τουριστικής προβολής και προώθησης
προϊόντος

Στρατηγικές δράσεις
•

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κω» ως διακριτό μέρος του
προορισμού ομπρέλα «Δωδεκάνησα» 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) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για
καταναλωτές και τον ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με
επιρροή στην Κω, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στο νησί.

•

Συμμετοχή μαζί με τοπικά εμπορικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market, Λονδίνο, ITB
Βερολίνου) και εξειδικευμένες εκθέσεις π.χ. ταξίδια πολυτελείας, φαγητό κτλ. - 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 χαρακτηριστικά του
προορισμού (π.χ. πολιτιστικός τουρισμός, silver economy, ζευγάρια και οικογενειακές διακοπές στην Κω κτλ.) και την ανάπτυξη νέων και
προσαρμοσμένων σε αυτές τις ομάδες, προϊόντων

•

Χάραξη στρατηγικής και προβολής του εμπλουτισμού του εδραιωμένου προϊόντος Sun & Beach, μέσα από την ανάδειξη των μοναδικών πολιτιστικών
και θρησκευτικών εμπειριών της Κω. Η Κως είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς Sun & Beach με εξαιρετικές υποδομές διαμονής, μεγάλη
γκάμα επιλογών θαλάσσιων δραστηριοτήτων και πλούσιους πολιτιστικούς πόρους, όπως αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κάστρα κ.α. τους οποίους
θα πρέπει να προβάλει για να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της

•

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εκτός της θερινής περιόδου, με στοχευμένες ενέργειες προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως για
παράδειγμα ο Sports & Activities/τουρισμός περιπέτειας, λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων όλο το έτος, διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική
των ξενοδοχείων για την off season περίοδο και επέκταση των διεθνών δρομολογίων όλο το έτος

•

Καλλιέργεια τουριστικής ταυτότητας του προορισμού πέρα από το τρίπτυχο «Ήλιος, Άμμος και Θάλασσα» με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που
προσφέρει η ανάπτυξη εμπειριών και προϊόντων τόσο κατά την διάρκεια όσο και εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου. Επανατοποθέτηση του brand
της Κω και καλύτερη αξιοποίηση της θεματικής ενότητας Ιπποκράτης. Η ανάδειξη της Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού και η αφηγηματικού
περιεχομένου διασύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή και τον πολιτισμό της Κω μπορεί να επιφέρει περαιτέρω προώθηση του προορισμού σε ευρεία
γκάμα τουριστικών προϊόντων, όπως το MICE

•

Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων του προορισμού τα οποία μπορούν να
προσφέρουν υπηρεσίες που δεν συνδέονται απαραίτητα με την θερινή τουριστική περίοδο, και συγκεκριμένα των οινολογικών και γαστρονομικών
επιλογών, των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της ύπαρξης συνεδριακών υποδομών κατάλληλων για τουρισμό MICE

•

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

•

Ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του νησιού ως προορισμού, που συνδυάζει τις άριστες ξενοδοχειακές υποδομές και υπηρεσίες με το όμορφο φυσικό
περιβάλλον, τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με τα τοπικά εδέσματα

•

Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση της Κω ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (4)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

1.2.2. Εμπλουτισμός των κύριων και
•
Αναβάθμιση &
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού
προώθηση τουριστικού
προϊόντος
(συνέχεια)
•

•
•
•
•
•

1.2.3. Βελτίωση ταξιδιωτικής εμπειρίας των
επισκεπτών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό •
επίπεδο
•
•

Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Sun & Beach με τις υπόλοιπες θεματικές
μορφές τουρισμού (πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό, yachting, MICE, γαστρονομικός τουρισμός) του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον
εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων (π.χ. sun & beach με πολιτιστικό και γαστρονομικό τουριστικό προϊόν, ναυτικός τουρισμός με
πολιτιστικό και γαστρονομικό τουριστικό προϊόν) και τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών
Προώθηση συνεδριακού τουρισμού (σημαντικού μεγέθους και σύγχρονα συνεδριακά κέντρα, στρατηγική θέση της Κω μεταξύ Κεντρικής ΕυρώπηςΑσίας / Μέσης Ανατολής) με τον κλάδο των τουριστικών εκθέσεων
Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό με τη
διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης (ποδηλατικές διαδρομές, θαλάσσιες και καταδυτικές δραστηριότητες, αναρρίχηση κ.α.) και
ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός
Προώθηση της Νισύρου και του ηφαιστειογενούς χαρακτήρα του νησιού ως στοιχείου μοναδικότητας του προορισμού
Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B
Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής
προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)
Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου
Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό
Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους
Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στον τουρισμό εμπειρίας με εισαγωγή νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας
Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
Μέτρα ενθάρρυνσης μερικής η ολικής απόσυρσης απαξιωμένων και εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων για αναβάθμιση του δομημένου
περιβάλλοντος
Παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση επενδύσεων σε υλικοτεχνική υποδομή και αναβάθμιση / βελτίωση ποιότητας των ξενοδοχείων από 1* και 2* σε 3*
Προώθηση της τοπικής κουζίνας και των ιδιαίτερων επιρροών της, η οποία αποτελεί συνδετικό στοιχείο του μύθου ή μύθων γύρω από τους οποίους θα
αναπτυχθεί ο τουρισμός εμπειρίας
Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη/ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και
πιστοποίησης ποιότητας διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών
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)
Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)
Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας των δρώντων και των ενδιαφερόμενων φορέων του προορισμού με τους αντίστοιχους των υπο-συστάδων νησιών
των Δωδεκανήσων
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

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

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Κως» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση
πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των
αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη που θα περιέχει και τον τρόπο σύνδεσης και μεταφοράς όταν οι δραστηριότητες λειτουργούν
συμπληρωματικά και εκτείνονται σε παραπάνω από ένα νησί

•

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

•

Χρήση και εξειδίκευση τεχνολογίας big data για στοχευμένη προβολή και δράσεις προώθησης σε συγκεκριμένα κοινά ενδιαφέροντος με υψηλότερη
κατά Κεφαλή Δαπάνη

•

Στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και realtime targeting, αναλόγως των προτιμήσεων ή
είδος διακοπών που επιθυμεί (πολυτελείας, resort, κτλ.) μεγιστοποιώντας την απόκριση του χρήστη για επιλογή της προβαλλόμενης εμπειρίας

•

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

•

Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων της Κω αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε iinflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που
εκτελούν δρομολόγια στη Κω και τα Δωδεκάνησα καθώς και πτήσεων charter ξένων Tour Operators

•

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

•

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

•

Στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και realtime targeting, αναλόγως των προτιμήσεων ή
είδος διακοπών που επιθυμεί (πολυτελείας, resort, κτλ.) μεγιστοποιώντας την απόκριση του χρήστη για επιλογή της προβαλλόμενης εμπειρίας

•

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

•

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

20

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (6)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση & 1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε
τουριστικούς πόλους του προορισμού
μετασχηματισμός
(συνέχεια)

Στρατηγικές δράσεις
•

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

•

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

Στρατηγικές κατευθύνσεις
1.4.1. Δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφορικού
προορισμού

Στρατηγικές δράσεις
•

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Κω 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)

•

Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στο αστικό περιβάλλον με εστίαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία

•

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμάριου Κεφάλου Κω και ειδικότερα αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων των
οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου – Κεφάλου

•

Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων για οργανικά απόβλητα στην Κω σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου

•

Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στο βόρειο τμήμα του νησιού λόγω της θαλάσσιας δραστηριότητας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει
διαβρωθεί μεγάλο μέρος των ακτών με άμεση επίδραση στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος

•

Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση
διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων

•

Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων

•

Μέτρα ενθάρρυνσης των τουριστικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση δράσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω οικοσήμανσης
(Eco-Label)

•

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

•

Ρύθμιση και έλεγχος των χρήσεων γης και προσδιορισμός των όρων δόμησης και λειτουργίας τουριστικών υποδομών

•

Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες σε τουριστικούς πόλους του
προορισμού
Υλοποίηση του έργου «Aegean Project» με εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησίδες που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ ΑμοργούΑστυπάλαιας- Καλύμνου και Κω

1.4.2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας •

1.4.3 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους
τουριστικούς πόλους του προορισμού

•

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Κω και αποδοτική χρήση ενέργειας

•

Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

•

Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους του νησιού

•

Κινητροδότηση σε ιδιώτες για πράσινες επιχειρήσεις

•

Μελέτη και προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Κω για την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαιτέρως
κατά τη θερινή περίοδο, την προώθηση δημόσιων συγκοινωνιών που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τη χρήση ΙΧ, την ανάπτυξη
Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των λεωφορείων κ.α.

•

Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με περιβαλλοντικά φιλικών ή/και
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων

•

Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

•

Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα νησιά και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων

•

Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Κω, όπου
παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής
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Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία
(συνέχεια)

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

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

Στρατηγικές δράσεις
•

Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος του νησιού που ενισχύουν την αντιληπτική
εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του
τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών και αξιοποίηση / ανάδειξη αποθέματος κτιρίων / εγκαταστάσεων βιομηχανικής
κληρονομιάς

•

Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής των κτιρίων του νησιού με έντονη επιρροή από το ξένο στοιχείο με μουσουλμανικά τεμένη και με
στοιχεία βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής

•

Προστασία περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος όπως η περιοχή της Αλυκής, η οποία βρίσκεται μεταξύ των παραθαλάσσιων οικισμών Τιγκάκι
& Μαρμάρι και προστατεύεται από τις συνθήκες Ramsar & Natura, καθώς φιλοξενεί είδη τοπικής πανίδας και χλωρίδας και πληθώρα αποδημητικών
πουλιών

•

Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων όπως και του βαθμού επηρεασμού ανά κατηγορία επισκέπτη

•

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

•

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

•

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

•

Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών
πόρων

•

Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, που εντοπίζονται σχεδόν σε όλο το παράκτιο μέτωπο
της Κω. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον
εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος
Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών

•
•

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

•

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

•

Προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς, και μέσω αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (9)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις
•
•

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του
τουριστικού τομέα
Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικά προϊόντα ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο
ολοκληρωμένο προϊόν καθώς και μεταξύ των επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται πάνω στο ίδιο προϊόν ώστε να καλλιεργηθούν ΄κοινές
αξίες και ανταλλαγή γνώσεων με στόχο τη συνεκτικότητα και αναγνωσιμότητα του προορισμού

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση

•
•

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

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και

•

Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες συνέργειες για την
απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις
στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς
Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους
με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις
Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων που θα αφορούν ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, όπως γνώση ξένων γλωσσών-μη ευρωπαϊκών-, digital
marketing, σύγχρονες τεχνικές management
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)

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 1.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωσης
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

ρυθμιστικού πλαισίου

κατάρτισης των επαγγελματιών του
τουριστικού τομέα

•
•
•
•
•

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

•

Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς-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

•
•
•
•

Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής
κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών- για τους
αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους του προορισμού καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά καινοτόμων και υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, για τους τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού
Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τον τουρισμό
εμπειρίας (π.χ. εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει των προσφερόμενων προϊόντων στον προορισμό)
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν τη βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητάς τους
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/διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης/προβολής κτλ.
Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς
Sun & Beach της Κω

Στρατηγικές δράσεις
•
•

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

•
•
•
•

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun &
Αναβάθμιση &
Beach
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

•
•
•
•

•
•

•
•
2.2.2 Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού
στις υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού
τουρισμού

•
•
•

Αξιοποίηση των αναβαθμισμένων υποδομών του διεθνούς αεροδρομίου «Ιπποκράτη» για την προσέλκυση διεθνών πτήσεων και αύξησης της
επισκεψιμότητας στην Κω, ειδικότερα κατά τους shoulder months
Ολοκλήρωση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τη διαδικασία αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Κω και την
αξιοποίηση των υδροπλάνων συμπληρωματικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κω, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση
της τουριστικής κίνησης
Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των μεγαλύτερων με τα μικρότερα νησιά μέσω θαλάσσιων ταξί, πόλλαπλασιάζοντας τις ποιοτικές επιλογές S&B
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)
Ανάπτυξη/ Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑΜΕΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με
περιορισμένη όραση (π.χ. σύστημα seatrac αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα). Το σύστημα seatrac απουσιάζει από την περιφερειακή
ενότητα Κω, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα στις παραλίες
Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο
Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο
Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
Ενίσχυση προβολής και προώθησης της Κω με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως ήρεμα νερά που
ενδείκνυνται για ναυσιπλοΐα, πλούσια 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
Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη των μοναδικών παραλιών της Κω, καθώς έχουν το μεγαλύτερο μήκος ήπιων ακτών στη Μεσόγειο, με πλήθος
επιλογών και 10 εξ αυτών είναι βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία (2% επί του συνόλου της χώρας). Η Κως διαθέτει κατά τα 2/3 των ακτών της
προσβάσιμες παραλίες με πληθώρα επιλογών μεταξύ οργανωμένων ή μη, καθώς και με δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων
Ενίσχυση της προβολής και προώθησης των πολλαπλών επιλογών δραστηριοτήτων που προσφέρονται από τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού για
οικογενειακές διακοπές. Η Κως είναι ένας προορισμός που ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές, καθώς τα ξενοδοχεία της είναι κατάλληλα
σχεδιασμένα με υποδομές για παιδιά (ξεχωριστές παιδικές πισίνες, παιδικές χαρές, animateurs κ.α.) και παρέχουν πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων,
όπως π.χ. ποδηλασία, σχολές ιππασίας κ.α.
Στοχευμένη προβολή και προώθηση των πολυτελών παραθαλάσσιων μονάδων 4* και 5* του προορισμού και του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων
υπηρεσιών (spa, κτλ.) για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης εισοδηματικής δαπάνης
Ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach όλο το χρόνο, καθώς η Κως έχει εξαιρετικό κλίμα, με ζεστό και ανέφελο καλοκαίρι
μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Η υψηλή εποχικότητα του νησιού θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την προώθηση
του τουρισμού τρίτης ηλικίας, καθώς το νησί διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές
Εμπλουτισμός του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος με τον Sports & Activities, καθώς η Κως, λόγω των καιρικών συνθηκών και του φυσικού
περιβάλλοντός της προσφέρει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων θαλάσσιων σπορ σε διάφορες παραλίες, όπως windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα κ.α.
Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη του νησιού της Κω ως ιδανικό προορισμό για ποδηλασία. Η Κως είναι γνωστή ως «νησί του ποδηλάτου» λόγω της
μορφολογίας της και διαθέτει ποδηλατόδρομους και ποδηλατικές διαδρομές σε γραφικά τοπία, ενώ στο νησί διοργανώνονται ποδηλατικοί αγώνες,
όπως ο Γύρος Brevet Κω- Καλύμνου 200 χλμ, το Kefalos Athlon Sprint κ.α.
Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό και ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος
του νησιού και δημιουργία αντίστοιχων τουριστικών πακέτων για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού στο νησί
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

2.2.2. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού
Αναβάθμιση &
στις υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού
προώθηση τουριστικού
τουρισμού
προϊόντος
(συνέχεια)
(συνέχεια)

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

Ψηφιακή αναβάθμιση & 2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

Στρατηγικές δράσεις
•

•
•
•

•
•

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

•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού

•
•
•
•
•
•
•

Δυνατότητα διασύνδεσης του προϊόντος Sun & Beach με τον οικοτουρισμό σε τοπία σπάνιας ομορφιάς που διαθέτει τόσο η Κως όσο και η Νίσυρος. Η
περιφερειακή ενότητα της Κω είναι ιδανική για πεζοπορικές διαδρομές σε τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους, όπως το όρος Δίκαιος στην Κω, το οποίο
δομείται από ασβεστόλιθους, μάρμαρα και μάζες πλουτωνιτών και ηφαιστιτών, ενώ τα λείψανα του μεσαιωνικού οικισμού δείχνουν έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα κατά το παρελθόν
Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον γαστρονομικό τουρισμό μέσα από αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες
οινογαστρονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα Οινοποιεία του νησιού διοργανώνουν επισκέψεις οινογνωσίας και κάποια από αυτά δίνουν τη
δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν και στον τρύγο
Ενίσχυση της προβολής της Κω και της Νισύρου και της ποικιλίας των αυθεντικών ελληνικών εμπειριών που παρέχουν στους επισκέπτες τους,
συνδυαστικά με το Sun & Beach, τόσο σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, όσο και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αναβαθμισμένο
περιεχόμενο ανάλογα με το κοινό που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε
Ο προορισμός της Κω μπορεί να σχηματίσει νησιωτικό σύμπλεγμα με τα κοντινά νησιά- προορισμούς όπως η Νίσυρος, αλλά και η Κάλυμνος, η Πάτμος,
οι Λειψοί και η Αστυπάλαια γεγονός που ευνοεί την επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (Island hopping). Tα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορούν να συμβάλλουν στην εδραίωση του προορισμού για island hopping, αναδεικνύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία σε πολλαπλούς
προορισμούς, με υψηλή ποιότητα σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες και θαλάσσιες δραστηριότητες
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους
συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με
διαθέσιμες παραλίες, παρεχόμενες δραστηριότητες, διαθέσιμες διαδρομές πρόσβασης κτλ.
Χρήση τεχνολογιών ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ως προς τα σημεία
ενδιαφέροντος Sun & Beach (παραλίες-χάρτες, αξιολόγηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική στις οικογένειες, πρόσβαση- παρεχόμενες υπηρεσίες, καιρικές
συνθήκες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος)
Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων
μηχανημάτων για έλεγχο/ επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RDIF, QR codes)
Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών (POS Terminal and retail system) στο σύνολο των οργανωμένων παραλιών για την αποδοχή ηλεκτρονικών
πληρωμών
Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση υψηλότερου αριθμού επισκεπτών στην περιφερειακή ενότητα Κω
Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των νησιών αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.α.
Ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και να
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία
Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την προστασία τόσο του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και του αγροτικού τοπίου, αλλά και τη
βέλτιστη διαχείριση κρίσιμων πόρων για τα νησιά, όπως το νερό
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 μειώνει την
εμπειρία των επισκεπτών
Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό
«έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια
και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (3)
Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία
(συνέχεια)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις
•

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. Συμμετοχή σε προγράμματα αειφορίας που
•
μετατρέπουν την Κω σε βιώσιμο προορισμό για
κατοίκους και τουρίστες
•

Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας και πράσινων τεχνολογιών

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού (συνέχεια)

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων (σε εθνικό επίπεδο)

•

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

•

Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων

•

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

•

Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

•

Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις.) και εκπαιδευτών που
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφάλεια για τους
συμμετέχοντες

•

Διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών,
σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
3.1.1. Βελτίωση υφιστάμενων, δημιουργία νέων
λιμενικών υποδομών

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

•
•

•

•

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

•

•
•
•

Επέκταση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών αναψυχής στα λιμανάκια Καμαρίου, Καρδάμαινας
και Μαστιχαρίου, τα οποία έχουν τουριστική ή/και αλιευτική χρήση
Ολοκλήρωση έργων επισκευής και ενίσχυσης του εσωτερικού του λιμένα Μανδράκι από τις βλάβες που προκάλεσε ο σεισμός του 2017
Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια και ανάγκη επικαιροποίησης του Ν.2160/1993 για τη
χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος
Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα, το οποίο περιλαμβάνει και την Κω και οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες,
καταφύγια, αγκυροβόλια), μετά από αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και των προτεινόμενων θέσεων, προκειμένου να προχωρήσει είτε με
ιδιωτικά κεφάλαια είτε με ΣΔΙΤ στην υλοποίηση του έργου
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 της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των λιμένων (υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας κ.α.)
Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί, αστική συγκοινωνία ώστε να προωθείται η σύνδεση
των προορισμών που προσεγγίζονται με σκάφη με άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Κω
Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πλήθος πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του νησιού και την Ιπποκρατική ταυτότητα της Κω.
Η δημιουργία θεματικών πολιτιστικών διαδρομών που θα αναδεικνύουν την πολυπολιτισμική ιστορία του νησιού από την προϊστορική εποχή μέχρι την
Οθωμανική περίοδο μπορούν να εμπλουτίσουν το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν και να αξιοποιήσουν με αφηγηματικό περιεχόμενο την ιστορία του
νησιού
Διασύνδεση και ανάδειξη του ηφαιστειακού συγκροτήματος της Νισύρου και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που διαθέτει εξαιτίας της ηφαιστειακής
δραστηριότητας, με τον ναυτικό τουρισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κρατήρες του νησιού, το Ηφαιστειολογικό Μουσείο και οι 3
παραδοσιακοί του οικισμοί. Το νησί λόγω περιορισμένης δυναμικότητας καταλυμάτων προσφέρεται για yachting
Εμπλουτισμός του προϊόντος του ναυτικού τουρισμού με τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας, καθώς η Κως προσφέρεται για ορεινές ή
παραθαλάσσιες πεζοπορικές διαδρομές σε τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς, κάποια από τα οποία προστατεύονται από τις συνθήκες Ramsar και
Natura, όπως το Τιγκάκι και το Μαρμάρι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοπορική διαδρομή Ασφενδίου-Μεγάλου Βουνού και το Πευκόδασος της
Πλάκας, το οποίο βρίσκεται σε ένα φαράγγι κοντά στην Αντιμάχεια και αποτελεί καταφύγιο για παγώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο
Προώθηση της μοναδικής άυλης πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του νησιού και διασύνδεσή της με τον ναυτικό τουρισμό για τη δημιουργία
αυθεντικών βιωματικών εμπειριών. Ετήσια διοργανώνονται στο νησί πολλά πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, όπως τα «Ιπποκράτεια», τα «Δίκαια» και
τα «Ηράκλεια» με πολιτιστικές εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του νησιού και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους επισκέπτες.
Επίσης πραγματοποιούνται αρκετά πανηγύρια, όπως το πανηγύρι του Άγιου Γεωργίου στις 23 Απριλίου στο Πυλί με την διοργάνωση ιπποδρομιών κ.α.
Προώθηση και εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού στην Κω με τον γαστρονομικό τουρισμό, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικές οινογαστρονομικές
εμπειρίες. Η Κως έχει μεσογειακή γαστρονομική παράδοση με παραδοσιακά εδέσματα που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές και βασίζονται στα
τοπικά προϊόντα, όπως το τοματάκι, το τυρί της πόσσας, το μέλι Αντιμάχειας κ.α. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αμπελώνας του νησιού που
παράγει κρασί ΠΓΕ Κω και τα Οινοποιεία που λειτουργούν προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες
οινογευσίας με τοπικά προϊόντα
Ενίσχυση της προβολής και προώθησης του ναυτικού τουρισμού στην Κω αξιοποιώντας τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης για την ανάδειξη αθλητικών εκδηλώσεων με διεθνή φήμη που διοργανώνονται στο νησί και προσελκύουν αθλητές και επισκέπτες τόσο από
την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αθλητικά Ιπποκράτεια με πλήθος εκδηλώσεων, όπως τουρνουά beach volley,
μπάσκετ, πολεμικών τεχνών κ.α.
Στοχευμένη προβολή και προώθηση του brand του νησιού με καλύτερη αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του, μέσω του διαδικτύου και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η θεματική ενότητα του Ιπποκράτη μπορεί να συνδεθεί με τον πολιτισμό, την ιατρική και τη μεσογειακή διατροφή και να
δημιουργήσει ένα ελκυστικό content για την περαιτέρω διαφημιστική προβολή του νησιού
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)
Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

3.2.3. Ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων και •
Αναβάθμιση &
εξέταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με κοντινούς
προώθηση τουριστικού
νησιωτικούς προορισμούς
προϊόντος
•
(συνέχεια)

Ψηφιακή αναβάθμιση & 3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και
υπηρεσιών
μετασχηματισμός

•

•
•
•

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης

•
•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών
σχημάτων και δικτύωση

•
•
•

Δημιουργία ενός δυνατού brand για το yachting στην Κω με περαιτέρω διαφημιστική προβολή της οργανωμένης μαρίνας της, βραβευμένης με Γαλάζια
Σημαία, η οποία διαθέτει 250 θέσεις ελλιμενισμού και παρέχει άρτιες υπηρεσίες
Το ήπιο κλίμα, οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και η εγγύτητα της Κω με κοντινούς προορισμούς όπως η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι
Λειψοί, και η Αστυπάλαια, αλλά και η κοντινή απόσταση από τα τουρκικά παράλια, δίνουν τη δυνατότητα για την επίσκεψη πολλών νησιωτικών
προορισμών σε μία διαδρομή (island hopping). Με κατάλληλες συνέργειες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένταξη και των
Κυκλάδων στις συστάδες νησιών που είναι εφικτό το island hopping
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων, κ.λπ. και διαδικτυακής κράτησης θέσης
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. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση
στα λιμεναρχεία και η ταλαιπωρία των επισκεπτών
Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων σκαφών (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη
της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού (π.χ.
ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή
Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων,
σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας
Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης
Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο
σχετίζεται με το yachting και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς
Οργάνωση του θαλάσσιου χώρου των Δωδεκανήσων σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών
δεδομένων, δημοφιλών / προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων
Εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους υποστηρικτικών επιχειρήσεων
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 στα σκάφη αναψυχής
Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (3)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

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

Στρατηγικές δράσεις
•
•

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

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους
υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
4.1.1. Έργα αποκατάστασης από της ζημιές του
σεισμού του 2017 και βελτίωση βασικών
πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, αξιοθέατα
κ.α.)

Στρατηγικές δράσεις
•

•

•
•
•
4.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών
μουσείων και μνημείων

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Έργα αποκατάστασης αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων που επλήγησαν από τον σεισμό του Ιουλίου 2017. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
επλήγησαν η Πύλη του Φόρου, οι Μεσαιωνικές οχυρώσεις, το Κάστρο Νερατζιάς, το Νότιο τμήμα της Αρχαίας Αγοράς, ο Δυτικός Αρχαιολογικός Χώρος
και το Παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου («Επτά Βήματα»), καθώς και τα οθωμανικά τεμένη Ντεφτερντάρ, Γαζή Χασάν
στη Λότζια και Γαζή Χασάν στο Πλατάνι. Για πολλά μνημεία έχουν δρομολογηθεί μελέτες για την αποκατάστασή τους με σκοπό το συντομότερο δυνατόν
να ξεκινήσουν οι εργασίες και να παραδοθούν στο κοινό άμεσα
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) της Κω και της Νισύρου, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων/ των μουσείων και των κάστρων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό του 2017 και μέχρι πρότινος δεν είχε
ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως το κάστρο της Νερατζιάς
Διάσωση και προστασία της μοναδικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής κουλτούρας της Κω και των παραδοσιακών τεχνών του νησιού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το νησί κρατάει ζωντανό τον παραδοσιακό τρόπο ζωής με πολιτιστικές εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, βυζαντινή
μουσική και παραδοσιακές τέχνες όπως η κεραμοποιία, τα πνευστά μουσικά όργανα κ.α.
Συντήρηση και αξιοποίηση παλιών βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα και εγκαταλελειμμένα και μπορούν να αποτελέσουν
πόλο έλξης επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παλιό Οινοποιείο της Κω που ιδρύθηκε το 1928 και έχει σταματήσει η λειτουργία του ήδη από το
2001, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί ο χώρος και τα μηχανήματά του
Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το
λιμάνι, τα λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό.
Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής
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
Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος της Κω και προβολή του Ιπποκράτη ως USP, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα
του νησιού με τη δημιουργία θεματικών/πολιτιστικών διαδρομών
Διασύνδεση και προώθηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού με τον ιαματικό τουρισμό και την αξιοποίηση των τριών ειδών ιαματικών
μεταλλικών πηγών που βρίσκονται στην περιοχή για την άμβλυνση της εποχικότητας και την ενίσχυση του τουρισμού τους shoulder months
Ανάδειξη και προβολή των πλούσιων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που διαθέτει η Κως και η διασύνδεσή τους με ένα αφηγηματικό περιεχόμενο
που θα αποτελέσει έναυσμα για την αύξηση της επισκεψιμότητας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ασκληπιείο το οποίο αποτελεί το πιο φημισμένο
μνημείο της Κω και είναι ένα από τα γνωστότερα Ασκληπιεία της αρχαιότητας καθώς σε αυτό δίδασκε ο Ιπποκράτης
Προώθηση και περαιτέρω ανάδειξη των διοργανώσεων και φεστιβάλ πολιτιστικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται στην Κω. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τα Ιπποκράτεια, τα οποία πραγματοποιούνται πάνω από 27 έτη στο νησί, από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ήθη και έθιμα του νησιού, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας και πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων
Καθιέρωση και ανάδειξη ενός διεθνούς mega event της ετήσιας τελετής για τον Ιπποκρατικό Όρκο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η διαδικασία
συγκρότησης φακέλου για την ένταξη του Ασκληπιείου Κω και του Ιπποκρατικού Όρκου στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO, το οποίο θα αποτελέσει μια μεγάλη και σπουδαία προοπτική για το νησί προβάλλοντας το ιστορικό και πολιτιστικό του κεφάλαιο
Προβολή και προώθηση του πλούσιου θρησκευτικού αποθέματος του νησιού ως αποτέλεσμα της εναλλαγής κατακτητών και πολιτισμών που
επέδρασσαν στην Κω. Το στοιχείο των έντονων επιρροών και εναλλαγών διακρίνεται από το πλήθος παλαιοχριστιανικών Βασιλικών του 5ου και 6ου αι
μΧ, βυζαντινές εκκλησίες και τζαμιά
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

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

Στρατηγικές δράσεις
•

•

•
4.2.2. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου •
εμπειριών και δραστηριοτήτων
•
4.2.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης
εμπειρίας με άλλα τουριστικά προϊόντα

•
•
•
•

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

•

Θρησκευτικού Τουρισμού

•

•
4.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους

•
•

Προώθηση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού μέσω συνέργειας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου
Τουρισμού, για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη της ξεχωριστής παράδοσης και ιδιομορφίας της Κω και της Νισύρου μέσα από τη δημιουργία ενός
δικτύου προσκυνηματικών μνημείων σε συνδυασμό με την προβολή τοπικών θρησκευτικών τελετών και δρώμενων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
στρατηγικού σχεδίου δράσης για τα Δωδεκάνησα
Αξιοποίηση και διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων της Νισύρου με αφηγηματικό περιεχόμενο, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό μουσείο,
καθώς είναι ολόκληρη ένα ηφαιστειακό οικοδόμημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Νίσυρο λειτουργεί Ηφαιστειολογικό και Αρχαιολογικό Μουσείο,
ενώ ο επισκέπτης με εκπαιδευτές από οργανωμένες σχολές κατάδυσης μπορεί να απολαύσει τον μοναδικό βυθό της Νισύρου
Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση της Κω ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς
Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που
συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παραδοσιακό σπίτι της Αντιμάχειας, το οποίο είναι ένα λαογραφικό μουσείο με
εργαλεία, παραδοσιακά έπιπλα και συσκευές που μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια παλιότερη εποχή
Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό storytelling, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων και επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών
απαιτητικών τουριστών
Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου). Ενδεικτικά
αναφέρουμε τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού προϊόντος με τη διασύνδεσή του με την Ιπποκράτειο Διατροφή και τις βασικές της αρχές, που μπορούν
να γνωρίσουν οι επισκέπτες σε σεμινάρια που διοργανώνονται στον Κήπο του Ιπποκράτη
Σύνδεση του πολιτιστικού και θρησκευτικού προϊόντος με τον οικοτουρισμό στο νησί της Κω, αλλά και της Νισύρου, και την προβολή των τοπίων
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που διαθέτουν, για παράδειγμα τον Υδροβιότοπο του Ψαλιδίου κοντά στην πόλη της Κω με πλούσια πανίδα, σχηματίζεται
από δύο χειμάρρους που εκβάλουν στην ακτή του Ψαλιδιού και αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής υπό καθεστώς προστασίας
Αξιοποίηση των πλούσιων πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του νησιού εμπλουτίζοντας τα με ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως η
ποδηλασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Κως είναι ένα από τα πιο επίπεδα νησιά των Δωδεκανήσων με ποδηλατόδρομους σε γραφικές διαδρομές,
γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά φιλική και για ανάπτυξη του silver tourism, σε περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες
βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων
Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και xρήση 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 και διάδρασης σε πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την
συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)
Προώθηση ενεργειών για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (ψηφιακή αποθεματοποίηση/ευρετηριοποίηση)
Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (3)
Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Στρατηγικές κατευθύνσεις
4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Στρατηγικές δράσεις
•

Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

•

Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

•

Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

4.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος •

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

4.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού
& Θρησκευτικού Τουρισμού

4.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των
πολιτιστικών πόρων
4.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου

Αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. Η Κως έχει κτίρια με ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική, έντονων επιρροών από το ξένο στοιχείο όπως μουσουλμανικά τεμένη, αλλά και βενετσιάνικων στοιχείων από την ανοικοδόμηση της Κω
από τους Ιταλούς μετά τον καταστροφικό σεισμό το 1933, συνεπώς διαθέτει πλούσιο κτιριακό απόθεμα το οποίο πρέπει να προστατευθεί και να
αναδειχθεί

•

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 στον προορισμό

•

Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα
τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

•

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 τουριστικού προϊόντος στα τουριστικά πακέτα

•

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

•

Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων 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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MICE

Σχέδιο Δράσης | MICE (1)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

5.1.1. Αναβάθμιση των χώρων και των υποδομών για
τη φιλοξενία συνεδρίων και εκθέσεων

5.2.1. Συντονισμένη προβολή και επαγγελματική
Αναβάθμιση &
διαχείριση της διαδικασίας υποβολής
προώθηση τουριστικού
προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις
προϊόντος

Στρατηγικές δράσεις
•

Αξιοποίηση υποδομών για διοργάνωση συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδιών με ad hoc χρήση αιθουσών/ ξενοδοχειακών χώρων για μεγαλύτερο
αριθμό συμμετεχόντων

•

Προβολή και προώθηση της Κω ως MICE προορισμού από το DMO Δωδεκανήσου (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, έκδοση εξειδικευμένων
οδηγών), κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις /
οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό (π.χ. υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου συνεδριακού
χώρου, διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων / επιθεωρήσεων, συντονισμό διαμονής, παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό στους
συνέδρους, πολυκαναλική προώθηση της εκδήλωσης και οργάνωση επιτροπών υποδοχής για τους συνέδρους)
Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες του τουρισμού
(π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση συνεδρίων, εκδηλώσεων, οργανώσεων
Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (PCOs), των τοπικών φορέων (Δήμος, Περιφέρεια), καθώς
και φορέων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων, για την προσέλκυση συνεδριακών διοργανώσεων
μεγάλης εμβέλειας

•
•

5.2.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
προορισμού στο MICE

•
•

•
•
•
•
•
•

Προβολή και προώθηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας της Κω και επανατοποθέτηση του brand της, για να αποτελέσει πόλο έλξης παγκόσμιων
διοργανώσεων ιατρικών/ φαρμακευτικών συνεδρίων
Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα συνδυάζουν εμπειρίες Πολιτιστικού και Θρησκευτικού περιεχομένου, γαστρονομίας και παροχή σχετικών
πληροφοριών τόσο σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών διάχυσης πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πλήθος των αρχαιολογικών
χώρων και μνημείων της Κω, όπως το Ασκληπιείο, το κάστρο της Αντιμάχειας κ.α. που μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν
συνεδριακού τουρισμού
Ανάπτυξη και προώθηση πακέτων συνεδριακού τουρισμού που θα συνδυάζουν ήπιες αθλητικές δραστηριότητες και οικοτουρισμό. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι η Κως προσφέρεται για ποδηλασία, καθώς διαθέτει ποδηλατόδρομους και η επίπεδη μορφολογία της την έχει αναδείξει σε «νησί του
ποδηλάτου» και διαθέτει τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους ιδανικά για πεζοπορίες
Αξιοποίηση και προβολή του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, ως φορέα προσέλκυσης διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων που αφορούν
την ιατρική, την αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό
Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο
(δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)
Συμμετοχή σε εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού στο εξωτερικό και εκπροσώπηση σε διεθνείς εκθέσεις με ξεχωριστό περίπτερο για τον DMO των
Δωδεκανήσων με στόχο την προώθηση του προορισμού
Συνεργασία των τοπικών και κοινωνικών φορέων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προκειμένου να αυξηθεί ο συνεδριακός τουρισμός
στην Κω. Η εποχική λειτουργία των επιχειρήσεων καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής συνδυαστικά με την μειωμένη διεθνή αεροπορική σύνδεση
είναι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης του MICE
Υιοθέτηση πολιτικής κινήτρων από το Υπουργείο Τουρισμό προς τους PCOs
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MICE

Σχέδιο Δράσης | MICE (2)
Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις
•

Δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας για τον συνεδριακό τουρισμό στην Κω και διασύνδεσή της με την διαδικτυακή τουριστική πύλη του
προορισμού

•

Δημιουργία εξειδικευμένου multimedia υλικού για την προβολή & προώθηση της Κω ως προορισμού MICE

•

Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα συμμετέχει το κοινό με live polls που θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο

•

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων

•

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους

•

Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού

•

Αξιοποίηση cloud τεχνολογιών με στόχο την εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός συνεδρίου

5.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών
υποδομών

•

Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας, αειφορικής διαχείρισης και λειτουργίας συνεδριακών υποδομών και επιχειρήσεων του κλάδου και υποστήριξη
τους για την απόκτηση των σχετικών πιστοποιήσεων

5.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων του κλάδου

•

Διασύνδεση των επιχειρήσεων/ξενοδοχείων που εμπλέκονται με τον συνεδριακό τουρισμό με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών
Συνεδρίων – HAPCO ώστε να εξελιχθεί σε κόμβο πληροφόρησης και εκπαίδευσης, διασύνδεσης, δικτύωσης και συντονισμού των τοπικών επιχειρήσεων
του κλάδου για τη δημιουργία ενός κοινού brand για τον προορισμό, την ενθάρρυνση των εμπορικών συνεργασιών, την διευκόλυνση της πρόσβασης
των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση στρατηγικών συνεδρίων και εκδηλώσεων

•

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος

Ψηφιακή αναβάθμιση & 5.3.1. Ψηφιακή προώθηση συνεδριακού τουρισμού
στην Κω
μετασχηματισμός
5.3.2. Χρήση ψηφιακών μέσων και σύγχρονης
τεχνολογίας στις συνεδριακές και εκθεσιακές
υποδομές

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές δράσεις
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Sports & Activities

Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities (1)
Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Στρατηγικές κατευθύνσεις
6.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού
Περιπέτειας

Στρατηγικές δράσεις
•

Ολοκλήρωση της επένδυσης επέκτασης του ποδηλατόδρομου κατά 4 χλμ. από το ξενοδοχείο “Sun Palace” έως το ξενοδοχείο «Δήμητρα», στο Ψαλίδι
της Κω

•

Μελέτη για την περαιτέρω επέκταση του ποδηλατοδρόμων του νησιού και αναβάθμιση των διαδρομών ορεινής ποδηλασίας

•

Οριστικοποίηση της χωροθέτησης και έναρξη υλοποίησης κατασκευής σύγχρονου κολυμβητηρίου

•

Αξιοποίηση για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο παράλιο μέτωπο του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού (παραλία Ναυτικού Ομίλου)

•

Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν
ελλείψεις με εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης. Χάραξη μονοπατιών που να μπορούν να αξιοποιηθούν για αθλητική ιππασία

•

Δημιουργία θαλάσσιου καταδυτικού πάρκου καθώς ο βυθός παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία

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

Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές
εκδηλώσεις
Προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων και τουρνουά σε αθλήματα όπως beach volley, windsurfing και kitesurfing

•

Διοργάνωση διεθνών αγώνων ποδηλασίας σε αστικό και ορεινό περιβάλλον

•

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

•

Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού

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

Προώθηση του ετήσιου Ποδηλατικού Γύρου Brevet Κω – Κάλυμνος και Κέφαλος Athlon Sprint ώστε να καταστούν διεθνείς διοργανώσεις
Προώθηση του πλήθους των αναρριχητικών πεδίων που διαθέτει η Κως. Η Κως μπορεί αποτελέσει αναγνωρίσιμο προορισμό αναρρίχησης καθώς
διαθέτει 60 αναρριχητικά πεδία

•

Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μεταξύ της Κω και λοιπών νησιών των Δωδεκανήσων ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν
αθλητικών δραστηριοτήτων και τουρισμού περιπέτειας (π.χ. συνεργασία Ρόδος – Κως για διοργανώσεις beach volley, Κάλυμνος – Κως ως προορισμός
αναρρίχησης

•

Στρατηγικό σχέδιο προβολής του Aegean Trails ως τουριστικό προϊόν

•

Προώθηση των διαδρομών ιππασίας και προβολή των δυνατοτήτων της Κω για την προσέλκυση αθλητικής ιππασίας

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

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς
τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων
Αξιοποίηση του Aegean trails για την προώθηση των ποδηλατικών διακοπών και άλλων υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Κω
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Sports & Activities

Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities (2)
Περιοχές-άξονες
Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

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

Στρατηγικές δράσεις
•

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

•

Κατασκευή του σύγχρονου κολυμβητηρίου σύμφωνα με τις αρχές τις αειφορίας και της βιωσιμότητας

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

Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. καταδυτικές σχολές, ιππικός όμιλος)

•

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

6.5.2. Προώθηση επιχειρηματικότητας στον Sports &
Activities

Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ
Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων /πιστοποίηση και της μη τυπικής μάθησης) και επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής
Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων
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Περιοχές-άξονες
Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

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

Στρατηγικές δράσεις
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

•
7.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής
εμπειρίας στον προορισμό

•

•

Προώθηση δημιουργίας εστιατορίων στα οινοποιεία για γευσιγνωσία της γαστρονομίας του νησιού (παράλληλα με την δραστηριότητα του
οινοτουρισμού)
Ανάπτυξη δικτύου επισκέψιμων χώρων αγροδιατροφικής παραγωγής που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και ευκαιρίες γευσιγνωσίας
Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.)
Δημιουργία συνδυαστικών γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών με συνέργεια των κορυφαίων αμπελώνων του νησιού και των ξεχωριστών
γευστικών εμπειριών που προσφέρει, εκμεταλλευόμενο ως βάση το πλαίσιο «Κουζίνα του Νοτίου Αιγαίου»
Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά ελαιοτριβεία, οινοποιεία και κέντρα μελισσοκομικής).
Ενδεικτικά αναφέρουμε το παλιό Οινοποιείο της Κω, του οποίου οι εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς να έχει εκπονηθεί κάποια μελέτη
συντήρησης και μετατροπής του σε έναν μουσειακό χώρο, ώστε να αξιοποιηθεί
Εκσυγχρονισμός των τοπικών μονάδων τυροκομίας και πάντρεμα της παραδοσιακής γνώσης με σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις και τυροκομικές
αντιλήψεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκσυγχρονισμένη τυροκομική μονάδα παραγωγής του Γιάννου Παναγιώτη, που έδωσε νέα ώθηση στο
χαρακτηριστικότερο τυρί της Κω, το τυρί της πόσσας ή κρασοτύρι
Εμπλουτισμός και προώθηση της μεσογειακής γαστρονομικής παράδοσης της Κω, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής και τη σύνδεση τους με αφηγηματικό τρόπο με τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές του νησιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα βάρβαρα
που παρασκευάζονται στην γιορτή της Αγίας Βαρβάρας
Ανάδειξη και διασύνδεση της μακραίωνης οινικής παράδοσης της Κω και των μοναδικών οινογαστρονομικών εμπειριών της, μέσα από τις διαδρομές
κρασιού του νησιού στον αναβιώμενο αμπελώνα της Κω. Ενδεικτικά αναφέρουμε σύγχρονους αμπελώνες του νησιού που παράγουν επιτραπέζιο οίνο
ΠΓΕ Κω και προσφέρουν μοναδικές οινικές εμπειρίες, όπως το Οινοποιείο Τριανταφυλλόπουλου
Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας με τις πολιτιστικές και ιστορικές επιρροές που έχει δεχθεί το νησί από την αρχαιότητα μέχρι την τουρκοκρατία και
την ένωση με το ελληνικό κράτος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο χωριό Πλατάνι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γευτεί ανατολίτικες και
μικρασιάτικες γεύσεις στις ταβέρνες και τα ζαχαροπλαστεία του, όπως το εμβληματικό έδεσμα πασά μακαρούνα
Ανάδειξη/ περαιτέρω προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας της Κω μέσα από τα πολυάριθμα παραδοσιακά εστιατόρια, ταβέρνες και
ζαχαροπλαστεία που σερβίρουν αυθεντικές τοπικές συνταγές, όπως πιτταρίδια, κατιμέρια, αφρένα κ.α.
Δημιουργία και ανάδειξη ενός ισχυρού brand σύνδεσης της γαστρονομίας με την «Ιπποκρατική Διατροφή». Η αφηγηματική σύνδεση της γαστρονομίας
του νησιού με το μύθο του Ιπποκράτη με τη δημιουργία θεματικών διαδρομών θα επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του νησιού
Εμπλουτισμός και διαποικίλιση του γαστρονομικού τουρισμού με ποδηλατικές διαδρομές θεματικού περιεχομένου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα
μπορούσε να δημιουργηθεί μια ποδηλατική διαδρομή με οινικές διαδρομές του νησιού σε επισκέψιμα οινοποιεία
Καθιέρωση και προώθηση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και
ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στην Κω διοργανώνονται τοπικά φεστιβάλ-γιορτές για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, όπως η Γιορτή κρασιού στο Μαστιχάρι, η Γιορτή ψαριού
στον Κέφαλο, η Γιορτή μελιού στην Αντιμάχεια κ.α. όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα του νησιού
Προώθηση gourmet συνταγών με την χρήση τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με την οργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων (όπως η δράση Νότιο
Αιγαίο: 30 χρόνια γευστικός πολιτισμός) και την αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνών αναγνωρισμένων σεφ ως brand Ambassadors για την προβολή
της γαστρονομικής ταυτότητας αλλά και την μετεξέλιξη της
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. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι σε αρκετά καταλύματα διοργανώνονται μαθήματα μαγειρικής με τοπικές αυθεντικές συνταγές και προσφέρονται οργανωμένες
επισκέψεις οινογνωσίας σε οινοποιεία του νησιού, όπως το Οινοποιείο Χατζηεμμανουήλ
Διασύνδεση και εμπλουτισμός του γαστρονομικού τουρισμού με τη δημιουργία βιωματικών δραστηριοτήτων/εμπειριών αξιοποιώντας τις τοπικές
αγροτικές επιχειρήσεις που παράγουν πλήθος τοπικών προϊόντων (μέλι, τυρί, κρασί, ούζο)
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Περιοχές-άξονες

Στρατηγικές κατευθύνσεις

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

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

Στρατηγικές δράσεις
•

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των
ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον προορισμό της Κω. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εκθέσεις όπως η έκθεση
τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ και η διάκρισή της Περιφέρειας ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019» συντελούν στην ανάδειξη της
μοναδικής πολιτιστικής γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών της Δωδεκανήσου και φέρνουν την τοπική γαστρονομία στο διεθνές επίκεντρο

•

Διαφοροποίηση και ανάδειξη της αξίας της κωακής κουζίνας και σύνδεσή της με την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής με τη
διοργάνωση σεμιναρίων και workshops από τους τοπικούς φορείς. Ο εμπλουτισμός του γαστρονομικού τουρισμού με τις βασικές αρχές της
Ιπποκρατικής Διατροφής και της συμβολή της στην μακροζωία θα μπορέσει να διαφοροποιήσει το γαστρονομικό προϊόν και να εδραιώσει μια νέα
ταυτότητα για το νησί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά σεμιναρίων που παρέχονται στον Κήπο του
Ιπποκράτη, π.χ. για τη βοτανολογία

•

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

•

Ψηφιοποίηση των καταλόγων των εστιατορίων για μια αναβαθμισμένη contactless εμπειρία των πελατών

•

Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών
σε οινοποιεία, τυροκομία, αμπελώνες κτλ.

•

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

•

Αξιοποίηση των ψηφιακών διαμορφωτών γνώμης (food bloggers/influencers) στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη
αυθεντικών βιωματικών γαστρονομικών εμπειριών του νησιού, με τη προώθηση και τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

•

Προώθηση ένταξης στο σήμα πιστοποίησης Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας και αυστηροποίηση/παρακολούθηση εφαρμογής του σε εστιατόρια,
ξενοδοχεία κ.ο.κ., ειδικά όσον αφορά στην ποιότητα και τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων και την ταυτότητα της τοπικής κουζίνας
Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροδιατροφής στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού,
βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

Τουρισμού

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα

•
•

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

•

Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
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Περιοχές-άξονες
Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

Στρατηγικές κατευθύνσεις

Στρατηγικές δράσεις

7.5.1. Δημιουργία Clusters ξενοδοχειακών
•
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων για την ενίσχυση της •
γαστρονομίας ως εργαλείου προσέλκυσης
τουριστικού ενδιαφέροντος
7.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής •
προέλευσης προϊόντων και προβολής
επιχειρήσεων

7.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού

Προώθηση και ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας του νησιού της Κω στις ξενοδοχειακές μονάδες με την απονομή σχετικής πιστοποίησης, η οποία θα
ευνοήσει τη δημιουργία ενός cluster τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών το οποίο θα ενισχύει ενεργά την τοπική γαστρονομία
Ανάδειξη και προβολή της τοπικής κουζίνας μέσω αυθεντικών βιωματικών εμπειριών με την προώθηση σεμιναρίων και μαθημάτων μαγειρικής στις
ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές, όπως για παράδειγμα βάρβαρα, μαγειριά, λαμπρόπιτες κ.α.
Αξιοποίηση του δικτύου Aegean Cuisine και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης
Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας προβάλλοντας την τοπική Κουζίνα για κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων γαστρονομικού τουρισμού (π.χ.
εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής-μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της ποιότητας,
του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

•

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

•

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

•

Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων των στελεχών 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
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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 «Κως», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης και της
σχετικής βαθμολόγησής τους.

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




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

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

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

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

Βραχυπρόθεσμο

1

Αναβάθμιση &
προώθηση τουριστικού
προϊόντος

1.2.1.

Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις,
συνέργειες με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, το Υπουργείο
Τουρισμού και την Περιφέρεια και εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του διακριτού
προορισμού / brand «Κω» ως διακριτό μέρος του προορισμού ομπρέλα «Δωδεκάνησα» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού
Διαχείρισης Προορισμού (DMO), με εστίαση στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του προορισμού και στις βασικές αγορές στόχους ανά
προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις /
οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων
τμημάτων πελατείας

2

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Κω 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)

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

3

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

2.4.1.

Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού και συγκεκριμένα:
-Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
-Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση υψηλότερου αριθμού επισκεπτών στην περιφερειακή
ενότητα Κω
-Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των νησιών αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.ά.
-Ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και
να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία
-Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την προστασία τόσο του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και του αγροτικού τοπίου, αλλά και
τη βέλτιστη διαχείριση κρίσιμων πόρων για τα νησιά (όπως το νερό)

4

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

1.5.2.

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

Βραχυπρόθεσμο

5

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.5.

Στήριξη της φέρουσας ικανότητας του προορισμού και συγκεκριμένα επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών, τήρηση
περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

Μεσοπρόθεσμο

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (2)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

1.1.2.

Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας, συγκεκριμένα:
-Επέκταση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών αναψυχής στα λιμανάκια Καμαρίου,
Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου, τα οποία έχουν τουριστική ή/ και αλιευτική χρήση-Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε
λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και
ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών)
-Δημιουργία των αναγκαίων μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα βελτιώσουν και θα διαμορφώσουν κατάλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον
-Ολοκλήρωση των έργων επισκευής/ανακατασκευής των λιμενικών υποδομών του νησιού από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό του
Ιουλίου 2017.
-Ολοκλήρωση των έργων επισκευής και ενίσχυσης των κρηπιδωμάτων του κύριου λιμένα της Κω(έργα β΄ φάσης αποκατάστασης λιμένα Κω)
καθώς και του έργου επισκευής και ενίσχυσης του εσωτερικού λιμένα «Μανδράκι»

Μακροπρόθεσμο

2.4.1.

Δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τις παραλίες του προορισμού: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 μειώνει την
εμπειρία των επισκεπτών
-Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες

Μεσοπρόθεσμο

1.4.4.

Δράσεις προστασίας φυσικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα:
-Προστασία περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος όπως η περιοχή της Αλυκής, η οποία βρίσκεται μεταξύ των παραθαλάσσιων οικισμών
Τιγκάκι & Μαρμάρι και προστατεύεται από τις συνθήκες Ramsar & Natura-Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των
υδάτων όπως και του βαθμού επηρεασμού ανά κατηγορία επισκέπτη
-Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση των ακτών

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

6

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

7

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

8

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

9

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης σε σχέση με το προϊόν Yachting:
-Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting -Ολοκληρωμένη διαχείριση
αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές
αειφορίας και κυκλικής οικονομίας
-Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater»

10

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

3.4.1.

Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων σκαφών (ιδιαίτερα υπό
συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του Θαλάσσιου
Τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (3)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

11

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

12

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

13

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

1.3.3.

-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
−Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
−Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη των νησιών των
Κυκλάδων
−Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους

Μεσοπρόθεσμο

4.4.1.

Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα:
-Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων
-Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
-Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

Μακροπρόθεσμο

2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού και συγκεκριμένα:
-Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση
-Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη,
πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)
-Ανάπτυξη/ Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑΜΕΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα
με περιορισμένη όραση (π.χ. σύστημα seatrac αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα).
-Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

14

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.7.

Έργα ενίσχυσης βασικών υποδομών και συγκεκριμένα:
-Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑ
Δήμου Κω
-Αντικατάσταση πρόχειρων και πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή σύγχρονου δικτύου υδροδότησης στην περιοχή της Μεσαριάς,
στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Κω και Δικαίου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υδροδότησης που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της

15

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, δράσεις για την υπογειοποίηση των καλωδίων
ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες σε τουριστικούς πόλους του προορισμού

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (4)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

Ορίζοντας υλοποίησης

16

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.3

Μελέτη και προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Κω για την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης,
ιδιαιτέρως κατά τη θερινή περίοδο, την προώθηση δημόσιων συγκοινωνιών που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τη χρήση
ΙΧ, την ανάπτυξη Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των λεωφορείων κ.α.
Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στα νησιά και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων

17

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

6.4.1.

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

18

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις βιωσιμότητας και αειφορίας προορισμού:
-Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στο αστικό περιβάλλον με εστίαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζουν ενεργειακή
αυτονομία -Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμάριου Κεφάλου Κω και ειδικότερα αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των
αστικών λυμάτων των οικισμών Αντιμάχειας, Μαστιχαρίου και Καμαρίου – Κεφάλου-Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων για
οργανικά απόβλητα στην Κω σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου
-Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στο βόρειο τμήμα του νησιού λόγω της θαλάσσιας δραστηριότητας,
-Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση
διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων
-Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων
-Ρύθμιση και έλεγχος των χρήσεων γης και προσδιορισμός των όρων δόμησης και λειτουργίας τουριστικών υποδομών

19

Προστασία
περιβάλλοντος &
αειφορία

1.4.2.

Υλοποίηση του έργου «Aegean Project» με εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησίδες που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ ΑμοργούΑστυπάλαιας- Καλύμνου και Κω

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

Μεσοπρόθεσμο

Βραχυπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

Μεσοπρόθεσμο

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
46

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (5)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Κως» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον
επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και
διαδραστικού χάρτη που θα περιέχει και τον τρόπο σύνδεσης και μεταφοράς όταν οι δραστηριότητες λειτουργούν συμπληρωματικά και εκτείνονται σε παραπάνω από ένα
νησί

21

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.3

Δράσεις προώθησης βιώσιμων μεταφορών και συγκεκριμένα:-Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με
περιβαλλοντικά φιλικών ή/και ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων-Προώθηση χρήσης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

5.3.1.

Χρήση ψηφιακών μέσων για το συνεδριακό τουρισμό και συγκεκριμένα:-Δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας για τον συνεδριακό τουρισμό στην Κω και διασύνδεσή της με
την διαδικτυακή τουριστική πύλη του προορισμού-Δημιουργία εξειδικευμένου multimedia υλικού για την προβολή & προώθηση της Κω ως προορισμού MICE-Ανάπτυξη και
χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα συμμετέχει το κοινό με live polls που θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο -Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη
διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων-Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους-Χρήση
εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού-Αξιοποίηση cloud τεχνολογιών με στόχο την εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός συνεδρίου

22

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

7.3.1.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού και συγκεκριμένα:-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-Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας(web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, φέρνοντας σε επαφή
τους παραγωγούς(καλλιεργητές, ψαράδες κτλ.) με τους καταναλωτές(ξενοδοχεία, εστιατόρια, super markets)

24

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.5.

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

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (6)
Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

25

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.3.

Αναβάθμιση οδικού δικτύου και συγκεκριμένα:-Ολοκλήρωση του έργου για την επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω, το οποίο περιλαμβάνει έργα
επέκτασης και αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού δικτύου και την κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο -Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης οδοποιίας, τα οποία
βρίσκονται εν αναμονή υπογραφής σύμβασης όπως το έργο αποκατάστασης και συντήρησης επαρχιακής οδού υπ’ αριθμόν 2 Νήσου Κω(Ασκληπιείο- Ασφενδιού- Πύλι-Καρδάμαινα-ΑντιμάχειαΜαστιχάρι)-Έργα αποκατάστασης βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν, στην επαρχιακή οδό Κω-Κεφάλου και Κω-Θερμών

26

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.2.

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Κω και αποδοτική χρήση ενέργειας

27

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης δραστηριοτήτων ποδηλασίας και συγκεκριμένα: -Ολοκλήρωση της επένδυσης επέκτασης του ποδηλατόδρομου κατά 4 χλμ. από το ξενοδοχείο “Sun Palace” έως το ξενοδοχείο
«Δήμητρα», στο Ψαλίδι της Κω-Μελέτη για την περαιτέρω επέκταση του ποδηλατοδρόμων του νησιού και αναβάθμιση των διαδρομών ορεινής ποδηλασίας

28

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.4.

Δράσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς:-Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος του νησιού που ενισχύουν την αντιληπτική
εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύουν τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών
εμπειριών και αξιοποίηση / ανάδειξη αποθέματος κτιρίων / εγκαταστάσεων βιομηχανικής κληρονομιάς-Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής των κτιρίων του νησιού με έντονη επιρροή
από το ξένο στοιχείο με μουσουλμανικά τεμένη και με στοιχεία βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής

29

Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.4.

Δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη φυσική κληρονομιά και συγκεκριμένα:-Στρατηγική ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης
συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς-Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις
βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων

2.2.3

Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων δράσεων και συγκεκριμένα:-Ενίσχυση της προβολής της Κω και της Νισύρου και της ποικιλίας των αυθεντικών ελληνικών εμπειριών που παρέχουν στους
επισκέπτες τους, συνδυαστικά με το Sun & Beach, τόσο σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, όσο και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αναβαθμισμένο περιεχόμενο ανάλογα με το
κοινό που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε-Ο προορισμός της Κω μπορεί να σχηματίσει νησιωτικό σύμπλεγμα με τα κοντινά νησιά- προορισμούς όπως η Νίσυρος, αλλά και η Κάλυμνος, η Πάτμος, οι
Λειψοί και η Αστυπάλαια γεγονός που ευνοεί την επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (Island hopping). Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλλουν στην
εδραίωση του προορισμού για island hopping, αναδεικνύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία σε πολλαπλούς προορισμούς, με υψηλή ποιότητα σε ξενοδοχειακές υπηρεσίες και θαλάσσιες
δραστηριότητες

Α/Α

Προϊόν

30

Περιοχή-άξονας

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
48

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (7)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

31

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

2.3.1.

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

32

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

4.2.2.

Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό storytelling, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

6.3.1.

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

34

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.6.

Προώθηση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στο νοσοκομείο της Κω

35

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.

Προώθηση φυσικού αποθέματος του προορισμού: -Αξιοποίηση και διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων της Νισύρου με αφηγηματικό περιεχόμενο, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό γεωλογικό
μουσείο, καθώς είναι ολόκληρη ένα ηφαιστειακό οικοδόμημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Νίσυρο λειτουργεί Ηφαιστειολογικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ ο επισκέπτης με εκπαιδευτές από
οργανωμένες σχολές κατάδυσης μπορεί να απολαύσει τον μοναδικό βυθό της Νισύρου

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις

36

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.

Δράσεις συντονισμένης προβολής για την ενίσχυση του MICE τουρισμού:-Προβολή και προώθηση της Κω ως MICE προορισμού από το DMO Δωδεκανήσου (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις,
έκδοση εξειδικευμένων οδηγών), κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις / οργανισμούς που
επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό (π.χ. υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου συνεδριακού χώρου, διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων / επιθεωρήσεων,
συντονισμό διαμονής, παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό στους συνέδρους, πολυκαναλική προώθηση της εκδήλωσης και οργάνωση επιτροπών υποδοχής για τους συνέδρους)Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες του τουρισμού (π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την
κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση συνεδρίων, εκδηλώσεων, οργανώσεων -Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (PCOs), των
τοπικών φορέων(Δήμος, Περιφέρεια), καθώς και φορέων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων, για την προσέλκυση συνεδριακών διοργανώσεων
μεγάλης εμβέλειας
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Ανάπτυξη Film Office των Δωδεκανήσων για την προώθηση της Κω ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων της Κω αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στη Κω και τα Δωδεκάνησα
καθώς και πτήσεων charter ξένων Tour Operators

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (8)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.1.

Δράσεις ανάδειξης προϊόντος S&B:-Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη των μοναδικών παραλιών της Κω, καθώς έχουν το μεγαλύτερο μήκος ήπιων ακτών στη Μεσόγειο, με πλήθος επιλογών και 10 εξ
αυτών είναι βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία (2% επί του συνόλου της χώρας). Η Κως διαθέτει κατά τα 2/3 των ακτών της προσβάσιμες παραλίες με πληθώρα επιλογών μεταξύ οργανωμένων ή μη,
καθώς και με δυνατότητα αθλητικών δραστηριοτήτων -Ενίσχυση της προβολής και προώθησης των πολλαπλών επιλογών δραστηριοτήτων που προσφέρονται από τις ξενοδοχειακές μονάδες του
νησιού για οικογενειακές διακοπές. Η Κως είναι ένας προορισμός που ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές, καθώς τα ξενοδοχεία της είναι κατάλληλα σχεδιασμένα με υποδομές για
παιδιά(ξεχωριστές παιδικές πισίνες, παιδικές χαρές, animateurs κ.α.) και παρέχουν πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων , όπως π.χ. ποδηλασία, σχολές ιππασίας κ.α.

40

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

7.2.1.

Καθιέρωση και προώθηση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που
προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Κω διοργανώνονται τοπικά φεστιβάλ-γιορτές για την ανάδειξη των τοπικών
προϊόντων, όπως η Γιορτή κρασιού στο Μαστιχάρι, η Γιορτή ψαριού στον Κέφαλο, η Γιορτή μελιού στην Αντιμάχεια κ.α. όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα του
νησιού

41

Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

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

4.3.1.

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

1.1.6.

Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δομών υγείας (κτιριακή-πιθανή ανέγερση νέου νοσοκομείου σε περιοχή χωροθετημένη από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική
αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηρίων και υποδομών τους σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού και του εξοπλισμού Νοσοκομείων και μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στα νησιά του προορισμού «Κως», 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 «Κως» με προσωπικό και μέσα
μεταφοράς
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.4.

Δράσεις ενίσχυσης δημόσιας συγκοινωνίας και συγκεκριμένα:-Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της
συγκοινωνίας-Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.

Δράσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και συγκεκριμένα:-Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Sun & Beach με τις
υπόλοιπες θεματικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό, yachting, MICE, γαστρονομικός τουρισμός) του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των
προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων (π.χ. sun & beach με πολιτιστικό και γαστρονομικό τουριστικό προϊόν, ναυτικός τουρισμός με πολιτιστικό και γαστρονομικό τουριστικό προϊόν) και τη
δημιουργία αυθεντικών εμπειριών-Προώθηση συνεδριακού τουρισμού (σημαντικού μεγέθους και σύγχρονα συνεδριακά κέντρα, στρατηγική θέση της Κω μεταξύ Κεντρικής Ευρώπης- Ασίας / Μέσης
Ανατολής) με τον κλάδο των τουριστικών εκθέσεων-Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό
με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος-Προώθηση της
Νισύρου και του ηφαιστειογενούς χαρακτήρα του νησιού ως στοιχείου μοναδικότητας του προορισμού
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

1.3.1.

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

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
50

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (9)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.3

Δράσεις για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και συγκεκριμένα:-Προβολή και περαιτέρω ανάδειξη του νησιού της Κω ως ιδανικό προορισμό για ποδηλασία. Η Κως είναι γνωστή ως «νησί του
ποδηλάτου» λόγω της μορφολογίας της και διαθέτει ποδηλατόδρομους και ποδηλατικές διαδρομές σε γραφικά τοπία, ενώ στο νησί διοργανώνονται ποδηλατικοί αγώνες, όπως ο Γύρος Brevet ΚωΚαλύμνου 200 χλμ., το Kefalos Athlon Sprint κ.α. -Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό και ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος
του νησιού και δημιουργία αντίστοιχων τουριστικών πακέτων για την άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού στο νησί-Δυνατότητα διασύνδεσης του προϊόντος Sun & Beach με τον οικοτουρισμό
σε τοπία σπάνιας ομορφιάς που διαθέτει τόσο η Κως όσο και η Νίσυρος. Η περιφερειακή ενότητα της Κω είναι ιδανική για πεζοπορικές διαδρομές σε τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους, όπως το
όρος Δίκαιος στην Κω, το οποίο δομείται από ασβεστόλιθους, μάρμαρα και μάζες πλουτωνιτών και ηφαιστιτών, ενώ τα λείψανα του μεσαιωνικού οικισμού δείχνουν έντονη ανθρώπινη
δραστηριότητα κατά το παρελθόν
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

3.3.1.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για το προϊόν του Yachting και συγκεκριμένα:-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
-Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

4.1.1.

Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών και συγκεκριμένα:-Έργα αποκατάστασης αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων που επλήγησαν από τον σεισμό του Ιουλίου 2017. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι επλήγησαν η Πύλη του Φόρου, οι Μεσαιωνικές οχυρώσεις, το Κάστρο Νερατζιάς, το Νότιο τμήμα της Αρχαίας Αγοράς, ο Δυτικός Αρχαιολογικός Χώρος και το Παλαιοχριστιανικό
συγκρότημα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου («Επτά Βήματα»), καθώς και τα οθωμανικά τεμένη Ντεφτερντάρ, Γαζή Χασάν στη Λότζια και Γαζή Χασάν στο Πλατάνι. Για πολλά μνημεία έχουν
δρομολογηθεί μελέτες για την αποκατάστασή τους με σκοπό το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να παραδοθούν στο κοινό άμεσα-Συντήρηση και προστασία των υποδομών των
πολιτιστικών/θρησκευτικών πόρων της Κω και της Νισύρου, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων/ των μουσείων και των κάστρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό του 2017 και μέχρι πρότινος δεν είχε ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
όπως το κάστρο της Νερατζιάς-Διάσωση και προστασία της μοναδικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής κουλτούρας της Κω και των παραδοσιακών τεχνών του νησιού. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι το νησί κρατάει ζωντανό τον παραδοσιακό τρόπο ζωής με πολιτιστικές εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, βυζαντινή μουσική και παραδοσιακές τέχνες όπως η κεραμοποιία, τα
πνευστά μουσικά όργανα κ.α.-Συντήρηση και αξιοποίηση παλιών βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα και εγκαταλελειμμένα και μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης
επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παλιό Οινοποιείο της Κω που ιδρύθηκε το 1928 και έχει σταματήσει η λειτουργία του ήδη από το 2001, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί ο χώρος και τα μηχανήματά
του

4.1.1.

Δράσεις λειτουργικής αναβάθμισης βασικών και συμπληρωματικών υποδομών:-Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα
καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό.-Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και
πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)-Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός
περιόδου αιχμής-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

4.2.1.

Προώθηση θρησκευτικού αποθέματος:-Προβολή και προώθηση του πλούσιου θρησκευτικού αποθέματος του νησιού ως αποτέλεσμα της εναλλαγής κατακτητών και πολιτισμών που επέδρασσαν
στην Κω. Το στοιχείο των έντονων επιρροών και εναλλαγών διακρίνεται από το πλήθος παλαιοχριστιανικών Βασιλικών του 5ου και 6ου αι μΧ, βυζαντινές εκκλησίες και τζαμιά-Προώθηση του
θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού μέσω συνέργειας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρισμού, για την αποτελεσματικότερη ανάδειξη της ξεχωριστής
παράδοσης και ιδιομορφίας της Κω και της Νισύρου μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου προσκυνηματικών μνημείων σε συνδυασμό με την προβολή τοπικών θρησκευτικών τελετών και
δρώμενων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης για τα Δωδεκάνησα
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (10)

Α/Α

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.2.

Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος MICE: -Προβολή και προώθηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας της Κω και επανατοποθέτηση του brand της, για να αποτελέσει πόλο έλξης
παγκόσμιων διοργανώσεων ιατρικών/ φαρμακευτικών συνεδρίων -Αξιοποίηση και προβολή του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, ως φορέα προσέλκυσης διοργάνωσης επιστημονικών
συνεδρίων που αφορούν την ιατρική, την αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό -Συμμετοχή σε εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού στο εξωτερικό και εκπροσώπηση σε διεθνείς εκθέσεις με
ξεχωριστό περίπτερο για τον DMO των Δωδεκανήσων με στόχο την προώθηση του προορισμού
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας

7.5.2

Αξιοποίηση του δικτύου Aegean Cuisine και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας προβάλλοντας την τοπική
Κουζίνα για κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων γαστρονομικού τουρισμού (π.χ. εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής-μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά
πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Δράσεις προώθησης του προορισμού και συγκεκριμένα:-Χάραξη στρατηγικής και προβολής του εμπλουτισμού του εδραιωμένου προϊόντος Sun & Beach, μέσα από την ανάδειξη των μοναδικών
πολιτιστικών και θρησκευτικών εμπειριών της Κω. Η Κως είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς Sun & Beach με εξαιρετικές υποδομές διαμονής, μεγάλη γκάμα επιλογών θαλάσσιων
δραστηριοτήτων και πλούσιους πολιτιστικούς πόρους, όπως αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, κάστρα κ.ά. τους οποίους θα πρέπει να προβάλει για να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν τηςΚαλλιέργεια τουριστικής ταυτότητας του προορισμού πέρα από το τρίπτυχο «Ήλιος, Άμμος και Θάλασσα» με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάπτυξη εμπειριών και προϊόντων
τόσο κατά την διάρκεια όσο και εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου. Επανατοποθέτηση του brand της Κω και καλύτερη αξιοποίηση της θεματικής ενότητας Ιπποκράτης. Η ανάδειξη της
Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού και η αφηγηματικού περιεχομένου διασύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή και τον πολιτισμό της Κω μπορεί να επιφέρει περαιτέρω προώθηση του προορισμού
σε ευρεία γκάμα τουριστικών προϊόντων, όπως το MICE
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Προστασία περιβάλλοντος
& αειφορία

1.4.3

Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Κω, όπου παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους
αιχμής
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3.1.1.

Βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και συγκεκριμένα:-Επέκταση και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών αναψυχής στα λιμανάκια
Καμαρίου, Καρδάμαινας και Μαστιχαρίου, τα οποία έχουν τουριστική ή/και αλιευτική χρήση-Ολοκλήρωση έργων επισκευής και ενίσχυσης του εσωτερικού του λιμένα Μανδράκι από τις βλάβες που
προκάλεσε ο σεισμός του 2017-Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια και ανάγκη επικαιροποίησης τουΝ.2160/1993 για τη χωροθέτηση των
θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος-Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα, το οποίο περιλαμβάνει και την Κω και οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων(μαρίνες,
καταφύγια, αγκυροβόλια), μετά από αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και των προτεινόμενων θέσεων, προκειμένου να προχωρήσει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια είτε με ΣΔΙΤ στην υλοποίηση
του έργου-Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των λιμένων(υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας κ.α.)-Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες
κ.α.)
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

3.1.1.

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

3.2.1.

Σύνδεση τουρισμού σκαφών αναψυχής με λοιπά προϊόντα και συγκεκριμένα:-Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πλήθος πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων του νησιού και την
Ιπποκρατική ταυτότητα της Κω. Η δημιουργία θεματικών πολιτιστικών διαδρομών που θα αναδεικνύουν την πολυπολιτισμική ιστορία του νησιού από την προϊστορική εποχή μέχρι την Οθωμανική
περίοδο μπορούν να εμπλουτίσουν το υφιστάμενο τουριστικό προϊόν και να αξιοποιήσουν με αφηγηματικό περιεχόμενο την ιστορία του νησιού-Διασύνδεση και ανάδειξη του ηφαιστειακού
συγκροτήματος της Νισύρου και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που διαθέτει εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας, με τον ναυτικό τουρισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κρατήρες
του νησιού, το Ηφαιστειολογικό Μουσείο και οι 3 παραδοσιακοί του οικισμοί. Το νησί λόγω περιορισμένης δυναμικότητας καταλυμάτων προσφέρεται για yachting-Προώθηση της μοναδικής άυλης
πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του νησιού και διασύνδεσή της με τον ναυτικό τουρισμό για τη δημιουργία αυθεντικών βιωματικών εμπειριών. Ετήσια διοργανώνονται στο νησί πολλά
πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, όπως τα «Ιπποκράτεια», τα «Δίκαια» και τα «Ηράκλεια» με πολιτιστικές εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του νησιού
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
52

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (11)

Α/Α

Προϊόν
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Περιοχή-άξονας

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Δράσεις

3.2.2

Δράσεις στοχευμένης προβολής του προϊόντος Yachting και συγκεκριμένα:-Ενίσχυση της προβολής και προώθησης του ναυτικού τουρισμού στην Κω αξιοποιώντας τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα
και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη αθλητικών εκδηλώσεων με διεθνή φήμη που διοργανώνονται στο νησί και προσελκύουν αθλητές και επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα,
όσο και από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αθλητικά Ιπποκράτεια με πλήθος εκδηλώσεων, όπως τουρνουά beach volley, μπάσκετ, πολεμικών τεχνών κ.α. -Στοχευμένη προβολή και
προώθηση του brand του νησιού με καλύτερη αξιοποίηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η θεματική ενότητα του Ιπποκράτη μπορεί
να συνδεθεί με τον πολιτισμό, την ιατρική και τη μεσογειακή διατροφή και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό content για την περαιτέρω διαφημιστική προβολή του νησιού-Οργάνωση εκδηλώσεων και
συνεδρίων προβολής με στόχευση στις κυριότερες αγορές ιδιωτικών σκαφών αναψυχής (Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής, Κεντρικής Ευρώπης, Σκανδιναβίας, Μέσης Ανατολή/Περσικού Κόλπου και
Βορείου Αφρικής)-Δημιουργία ενός δυνατού brand για το yachting στην Κω με περαιτέρω διαφημιστική προβολή της οργανωμένης μαρίνας της, βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία, η οποία διαθέτει
250 θέσεις ελλιμενισμού και παρέχει άρτιες υπηρεσίες -Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα-Το
ήπιο κλίμα, οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και η εγγύτητα της Κω με κοντινούς προορισμούς όπως η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, και η Αστυπάλαια, αλλά και η κοντινή
απόσταση από τα τουρκικά παράλια, δίνουν τη δυνατότητα για την επίσκεψη πολλών νησιωτικών προορισμών σε μία διαδρομή (island hopping). Με κατάλληλες συνέργειες θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένταξη και των Κυκλάδων στις συστάδες νησιών που είναι εφικτό το island hopping

4.2.1.

Δράσεις προώθησης πολιτιστικού αποθέματος και συγκεκριμένα:-Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος της Κω και προβολή του Ιπποκράτη ως USP, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή
πολιτιστική ταυτότητα του νησιού με τη δημιουργία θεματικών/πολιτιστικών διαδρομών-Διασύνδεση και προώθηση της Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού με τον ιαματικό τουρισμό και την
αξιοποίηση των τριών ειδών ιαματικών μεταλλικών πηγών που βρίσκονται στην περιοχή για την άμβλυνση της εποχικότητας και την ενίσχυση του τουρισμού τους shoulder months-Ανάδειξη και
προβολή των πλούσιων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που διαθέτει η Κως και η διασύνδεσή τους με ένα αφηγηματικό περιεχόμενο που θα αποτελέσει έναυσμα για την αύξηση της
επισκεψιμότητάς τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ασκληπιείο το οποίο αποτελεί το πιο φημισμένο μνημείο της Κω και είναι ένα από τα γνωστότερα Ασκληπιεία της αρχαιότητας καθώς σε αυτό
δίδασκε ο Ιπποκράτης-Προώθηση και περαιτέρω ανάδειξη των διοργανώσεων και φεστιβάλ πολιτιστικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται στην Κω. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Ιπποκράτεια, τα
οποία πραγματοποιούνται πάνω από 27 έτη στο νησί και διαρκούν από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ήθη και έθιμα του νησιού, εκθέσεις
ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας και πλειάδα αθλητικών εκδηλώσεων-Καθιέρωση και ανάδειξη ενός διεθνούς mega event της ετήσιας τελετής για τον Ιπποκρατικό Όρκο. Σε αυτή την
κατεύθυνση κινείται και η διαδικασία συγκρότησης φακέλου για την ένταξη του Ασκληπιείου Κω και του Ιπποκρατικού Όρκου στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το
οποίο θα αποτελέσει μια μεγάλη και σπουδαία προοπτική για το νησί προβάλλοντας το ιστορικό και πολιτιστικό του κεφάλαιο
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

4.3.1.

Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής
πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά
εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την
παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού. Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου και διάδρασης σε πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης) και προώθηση ενεργειών για την ενίσχυση της
ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (ψηφιακή αποθεματοποίηση/ευρετηριοποίηση). Τέλος εξέταση δυνατότητας προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής
πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

7.2.1.

Προώθηση προϊόντος Γαστρονομικού τουρισμού και συγκεκριμένα:-Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας με τις πολιτιστικές και ιστορικές επιρροές που έχει δεχθεί το νησί από την αρχαιότητα μέχρι
την τουρκοκρατία και την ένωση με το ελληνικό κράτος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο χωριό Πλατάνι ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γευτεί ανατολίτικες και μικρασιάτικες γεύσεις στις
ταβέρνες και τα ζαχαροπλαστεία του, όπως το εμβληματικό έδεσμα πασά μακαρούνα-Δημιουργία και ανάδειξη ενός ισχυρού brand σύνδεσης της γαστρονομίας με την «Ιπποκρατική Διατροφή». Η
αφηγηματική σύνδεση της γαστρονομίας του νησιού με το μύθο του Ιπποκράτη με τη δημιουργία θεματικών διαδρομών θα επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του νησιού"

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
53

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Κω (12)

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

7.2.3.

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον
προορισμό της Κω. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ και η διάκρισή της Περιφέρειας ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της
Ευρώπης 2019» συντελούν στην ανάδειξη της μοναδικής πολιτιστικής γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών της Δωδεκανήσου και φέρνουν την τοπική γαστρονομία στο διεθνές επίκεντρο
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Ψηφιακή αναβάθμιση &
μετασχηματισμός

2.3.1.

Χρήση τεχνολογιών ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ως προς τα σημεία ενδιαφέροντος Sun & Beach (παραλίες-χάρτες, αξιολόγηση
ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική στις οικογένειες, πρόσβαση- παρεχόμενες υπηρεσίες, καιρικές συνθήκες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος)
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Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.

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

1.5.3.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε δημόσιους φορείς-υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες
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Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

6.1.1.

Ανάπτυξη περαιτέρω αθλητικών υποδομών και συγκεκριμένα:-Οριστικοποίηση της χωροθέτησης και έναρξη υλοποίησης κατασκευής σύγχρονου κολυμβητηρίου-Αξιοποίηση για τη δημιουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων στο παράλιο μέτωπο του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού (παραλία Ναυτικού Ομίλου)-Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών,
βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις με εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης. Χάραξη μονοπατιών που να μπορούν να αξιοποιηθούν για αθλητική
ιππασία

Α/Α

Προϊόν

Στρατηγικές Δράσεις

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

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

Οι δράσεις 1 και 5 που σημειώνουν αφορούν στην ανάπτυξη του Περιφερειακού
Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και την ενίσχυση της ξεχωριστής τουριστικής
ταυτότητας του προορισμού στο σύνολο των Δωδεκανήσων και σε ενέργειες στήριξης της
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του νησιού για την
αντιμετώπιση φαινομένων συνωστισμού / υπερτουρισμού.

•

Υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια του διαγράμματος εμφανίζουν και οι δράσεις προώθησης
των κοινών κανονιστικών προτύπων (δράση 4), οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού (δράση 3) και οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε
σχέση με τις παραλίες του προορισμού (δράση 7 η οποία περιλαμβάνει καταγραφή της
φέρουσας ικανότητας των παραλιών του προορισμού).

•

Ανάλογη σημασία αλλά και βαθμολογία στην Ποιότητα ζωής έχουν και οι δράσεις
βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως εργασίες ανάδειξης και
διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, δράση 12) και οι δράσεις προστασίας
της φυσικής κληρονομιάς (όπως η προστασία περιοχών υψηλού οικολογικού
ενδιαφέροντος, π.χ. η περιοχή της Αλυκής, δράση 8).

•

Σημαντικές ως προς το Προϊόν αναδεικνύονται δράσεις προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς (δράση 26), οι δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη φυσική κληρονομιά
(δράση 27) και η δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης με κοινό storytelling και branding
για την στρατηγική προώθηση του προορισμού (δράση 30).
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Οι δράσεις 2 και 6 αφορούν σε έργα προσβασιμότητας και συγκεκριμένα στην
πραγματοποίηση χωρικών αναπλάσεων του αστικού κέντρου του νησιού, επέκταση
πεζοδρόμων, ανάπλαση προσόψεων κ.α. και σε έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών
αντίστοιχα. Τα τελευταία περιλαμβάνουν την επισκευή/ ανακατασκευή λιμενικών
υποδομών από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2017 και η αύξηση των
δυνατοτήτων των λιμένων για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.
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Το σύνολο των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων σημειώνει υψηλή βαθμολογία
και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας αυξημένη σημασία για τον τομέα του
τουρισμού.
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Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Κω

Προϊόν

Περιοχή-άξονας

Α/Α Στρατηγικής
Κατεύθυνσης

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.1.

Προώθηση/προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του αεροδρομίου της Κω και ενίσχυση συνδεσιμότητας με το εξωτερικό μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.1.

Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες οργάνωσης ταξιδιών και πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού για την ανάπτυξη και προώθηση πακέτων για τους μήνες της άνοιξης , του
φθινοπώρου και εκτός της τουριστικής περιόδου σε βασικές αγορές

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμένων στα Δωδεκάνησα, το οποίο περιλαμβάνει και την Κω και οροθέτηση δικτύου τουριστικών λιμένων(μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια), μετά από αξιολόγηση των
υφιστάμενων υποδομών και των προτεινόμενων θέσεων, προκειμένου να προχωρήσει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια είτε με ΣΔΙΤ στην υλοποίηση του έργου

Βελτίωση & ανάπτυξη
υποδομών

1.1.2.

Ολοκλήρωση των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τη διαδικασία αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Κω και την αξιοποίηση των υδροπλάνων συμπληρωματικά με
την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κω, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και να ενισχύσουν την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

1.2.1.

Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων του προορισμού τα οποία μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν συνδέονται απαραίτητα με
την θερινή τουριστική περίοδο, και συγκεκριμένα των οινολογικών και γαστρονομικών επιλογών, των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της ύπαρξης συνεδριακών υποδομών κατάλληλων για τουρισμό MICE

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.1.

Ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach όλο το χρόνο, καθώς η Κως έχει εξαιρετικό κλίμα, με ζεστό και ανέφελο καλοκαίρι μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για υπαίθριες τουριστικές
δραστηριότητες. Η υψηλή εποχικότητα του νησιού θα μπορούσε να αμβλυνθεί με την προώθηση του τουρισμού τρίτης ηλικίας, καθώς το νησί διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.

Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον γαστρονομικό τουρισμό μέσα από αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες οινογαστρονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα
Οινοποιεία του νησιού διοργανώνουν επισκέψεις οινογνωσίας και κάποια από αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν και στον τρύγο

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.

Εμπλουτισμός του προϊόντος του ναυτικού τουρισμού με τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό περιπέτειας, καθώς η Κως προσφέρεται για ορεινές ή παραθαλάσσιες πεζοπορικές διαδρομές σε τοπία
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, κάποια από τα οποία προστατεύονται από τις συνθήκες Ramsar και Natura, όπως το Τιγκάκι και το Μαρμάρι. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοπορική διαδρομή ΑσφενδίουΜεγάλου Βουνού και το Πευκόδασος της Πλάκας, το οποίο βρίσκεται σε ένα φαράγγι κοντά στην Αντιμάχεια και αποτελεί καταφύγιο για παγώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα στο χώρο

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.

Προώθηση και εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού στην Κω με τον γαστρονομικό τουρισμό, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικές οινογαστρονομικές εμπειρίες. Η Κως έχει μεσογειακή γαστρονομική
παράδοση με παραδοσιακά εδέσματα που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές και βασίζονται στα τοπικά προϊόντα, όπως το τοματάκι, το τυρί της πόσσας, το μέλι Αντιμάχειας κ.α. Εξαιρετικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο αμπελώνας του νησιού που παράγει κρασί ΠΓΕ Κω και τα Οινοποιεία που λειτουργούν προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες οινογευσίας
με τοπικά προϊόντα

Αναβάθμιση & προώθηση
τουριστικού προϊόντος

5.2.2.

Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο (δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών,
αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

Στρατηγικές Δράσεις

Οριζόντιες Δράσεις

Ήλιος & Θάλασσα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό
«Κως» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach σε διεθνές επίπεδο, του yachting, της κρουαζιέρας, του MICE, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και Γαστρονομικού Τουρισμού σε εθνικό επίπεδο
• Περιορισμός της εξάρτησης της τουριστικής ζήτησης του προορισμού από διεθνείς καθετοποιημένους tour operators
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων (ιδιαίτερα, αυτών που η σημασία τους για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ή/και δεν
αποτελούν παραδοσιακές αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής) αξιοποιώντας τις πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece στον προορισμό
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέσω της ενίσχυσης του MICE και των υποστηρικτικών / δευτερευόντων προϊόντων για τον εμπλουτισμό των εδραιωμένων ή προς εδραίωση προϊόντων και της εμπειρίας των τουριστών
πέρα από το all-inclusive μοντέλο Sun & Beach
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
• 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)
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Κως».

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

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

Αεροδρόμιο Fraport
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

Πύλες εισόδου

Συνδεσιμότητα εντός του νησιού της Κω

•

•
•

•

Αεροπορική Συνδεσιμότητα:
− Πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς συνδεσιμότητας, υπό τη διαχείριση
της Fraport Greece, με σημαντική αύξηση σε διεθνείς πτήσεις τα τελευταία χρόνια (με
1,2 εκατ. αφίξεις το 2019)
− Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» (KGS) απέχει 27 χλμ. από την πόλη της Κω και βρίσκεται
κοντά στην Αντιμάχεια- συνδέεται με τακτικά εσωτερικά δρομολόγια (κυρίως με
Αθήνα, Θεσσαλονίκη)- με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή
περίοδο) σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters (π.χ. Κύπρο, Αυστρία,
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία,
Ουκρανία, κ.α.)
Ακτοπλοϊκή Συνδεσιμότητα:
− Ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με το λιμάνι του Πειραιά, τη Ρόδο, τη Σύμη, την Πάτμο, την
Λέρο και την Κάλυμνο, το Bodrum της γειτονικής Τουρκίας, τα νησιά των Κυκλάδων, τη
Θεσσαλονίκη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη, με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων
να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους.
o Το λιμάνι Χώρας είναι το κύριο λιμάνι της Κω, βρίσκεται στη βα πλευρά του νησιού
και εξυπηρετεί την πλειονότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά,
τη Ρόδο, την Πάτμο, την Κάλυμνο και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων καθώς και από
νησιά των Κυκλάδων και την Αλικαρνασσό (Bodrum) στην Τουρκία.
o Το λιμάνι της Καρδάμαινας στη νότια πλευρά της Κω εξυπηρετεί κυρίως τις
συνδέσεις προς τη Νίσυρο και την Τήλο.
o Το λιμάνι του Μαστιχαρίου εξυπηρετεί δρομολόγια προς τα κοντινά Δωδεκάνησα,
όπως την Κάλυμνο, την Ψέριμο και τη Λέρο.

Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ
Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικές αποστάσεις από το επίκεντρο του προορισμού
•
•
•
•

Αλικαρνασσός / Bodrum: 10 ν.μ. | ~1h - 2h
Ρόδος: 52 ν.μ. | ~2h 30’
Σαντορίνη: 94 ν.μ. | ~4h 30’
Πειραιάς: 187 ν.μ. | ~10 h - 12 h

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