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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Μύκονος» είναι νησί του Αιγαίου Πελάγους και ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πρωτεύουσα του νησιού είναι
η πόλη της Μυκόνου στη δυτική πλευρά του νησιού.

Προορισμός «Μύκονος»
• O προορισμός «Μύκονος» ανήκει 

στην Περιφερειακή Ενότητα 
Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

• Ο Δήμος Μυκόνου περιλαμβάνει το 
νησί της Μυκόνου, τα νησιά Ρήνεια 
και Δήλο, καθώς και μικρότερες 
νησίδες γύρω από τη Μύκονο.

• Πρωτεύουσα του Νησιού είναι η 
πόλη της Μυκόνου, γνωστή και ως 
Χώρα, η οποία βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά του νησιού.

• Διαθέτει έκταση ~105,5 τ.χλμ. και 
μήκος ακτογραμμής 89 χλμ.

• Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους, 
πιο εμβληματικούς και δημοφιλείς 
τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα  
και αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις που αφορούν την 
διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ 
της περαιτέρω τουριστικής 
ανάπτυξης, της διαφύλαξης του 
μοναδικού της χαρακτήρα, του 
τοπίου και της αυθεντικότητά της 
που αποτελούν και τα βασικά 
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
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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 «Μύκονος». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ακτογραμμή ~89 χλμ. με πολλούς κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς (πολυνησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων), ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 

αναπτυξιακή προοπτική για χωροθέτηση νέων μαρίνων και νέων θέσεων ελλιμενισμού που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το έλλειμα σε υποδομές 
σκαφών αναψυχής και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Κοσμοπολίτικος νησιωτικός προορισμός με ηλιοφάνεια και ήπιο κλίμα με πολυάριθμες (οργανωμένες ή ελεύθερες) αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα 

νερά, ζωντανή ατμόσφαιρα / έντονη νυχτερινή ζωή με πληθώρα επιλογών και ποιοτικό τουριστικό προϊόν με πολυτελή καταλύματα και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες, αλλά με ανάγκες ενίσχυσης βασικών υποδομών για την πλήρη κάλυψη των τρεχουσών αναγκών (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Ορισμένες υποδομές κατάλληλες για τη φιλοξενία μικρών / μεσαίων συνεδρίων, από τους πιο τουριστικά ανεπτυγμένους προορισμούς της Ελλάδας 

(ταξίδια κινήτρων, εταιρικές εκδηλώσεις), ανεπτυγμένες υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, αλλά σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη του 
προϊόντος που συνδέονται με την περιορισμένη τουριστική περίοδο και την εποχική λειτουργία των επιχειρήσεων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Σημαντικοί πόροι και σημεία ενδιαφέροντος (Δήλος – Mνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, παραδοσιακοί οικισμοί Χώρας και Άνω Μεράς, άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά κ.α.) που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ο Λιμένας Μυκόνου -ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος- καλύπτει ορισμένες προδιαγραφές για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, κατέχει τη 2η

θέση στο Ν.Αιγαίo, σε αφίξεις (επιβατών / κρουαζιερόπλοιων) και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Μυκόνου και άλλων σημείων 
ενδιαφέροντος (βλέπετε επόμενη σελίδα).

City 
Break

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση
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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 Sun & Beach και Ναυτικός Τουρισμός.

Yachting

• Μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα, παρατεταμένη ηλιοφάνεια, 
ποσοστό νηνεμίας 11,3% και μέση ένταση ανέμων 2-6 Beaufort), μεγάλη ακτογραμμή, κοντινούς 
νησιωτικούς προορισμούς (π.χ. Τήνο, Πάρο, Νάξο) και τμήμα του πολυνησιωτικού συμπλέγματος των 
Κυκλάδων που αποτελεί ιδανικό προορισμό για ημερήσιες εκδρομές με σκάφος ή ιστιοφόρο (π.χ. 
υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών αναψυχής προς απομακρυσμένες παραλίες του νησιού και θεματικών 
εκδρομών π.χ. προς Ρήνεια / Δήλο συνδυάζοντας το yachting με την εξερεύνηση της ιστορίας, της 
τοπικής κουλτούρας και γαστρονομίας)

• Ελλείψεις υποδομών για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής με τον Νέο Λιμένα Μυκόνου στον Τούρλο να 
μπορεί να φιλοξενήσει ~270 σκάφη

• Αναπτυξιακή προοπτική με σχέδια για χωροθέτηση μαρίνας χωρητικότητας 24 σκαφών αναψυχής (super 
yachts, mega yachts) στην ανατολική περιοχή του Πλατύ Γιαλού, ενώ μελετάται και χωροθέτηση μαρίνας 
στον Κόρφο σε συνδυασμό με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής / άθλησης κτλ. που 
ευνοούν την ανάπτυξη τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κρουαζιέρα

• Παλιός Λιμένας με 1 προβλήτα για κρουαζιερόπλοια μήκους 200μ. μπροστά από την Χώρα και Νέος 
Λιμένας στον Τούρλο σε απόσταση ~2 χλμ. από την Χώρα (Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος) με 2 
προβλήτες κρουαζιερόπλοιων μήκους 330μ. και 110μ. με εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας (ISPS) που 
ωστόσο εμφανίζουν θέματα συντήρησης / αναβάθμισης (π.χ. συντήρηση προσκρουστήρων / προβλητών 
κ.α.) 

• 2η θέση σε αφίξεις στο Ν. Αιγαίο με 550 κρουαζιερόπλοια και ~788 χιλ. επιβάτες το 2019

• Κομβική θέση λιμένων με ευκολία πρόσβασης στο κέντρο του νησιού ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος για 
εξερεύνηση, shopping, φαγητό κτλ.

• Επικείμενη παραχώρηση του Νέου Λιμένα Μυκόνου (χωροθέτηση χρήσεων ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας και 
μαρίνας) που αποτελεί τμήμα του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ

Ναυτικός Τουρισμός

• Προορισμός με «διπλή προσωπικότητα» προσφέροντας στον επισκέπτη μια έντονη, λαμπερή και 
κοσμοπολίτικη και ταυτόχρονα γραφική ατμόσφαιρα με τα χαρακτηριστικά κτίρια της κυκλαδίτικης 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα αναρίθμητα ξωκλήσια που διατηρούν την 
κυκλαδίτικη φυσιογνωμία και παράδοση

• Από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, με ανάπτυξη από τη δεκαετία του 
1950, με επισκέπτες προσωπικότητες με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα που συνέβαλλαν στην 
ανάπτυξη του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα του νησιού και την προσέλκυση ανάλογου προφίλ επισκεπτών 
με επαναληψιμότητα της επιλογής τους – από τους πρώτους προορισμούς ανοικτούς / δεκτικούς και σε 
LGBTQ τουρισμό - ιδιαίτερα για τουρίστες που επιζητούν προορισμούς με ήλιο / θάλασσα, φημισμένα 
τοπία, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και έντονη διασκέδαση

• Πολυάριθμες αμμώδεις παραλίες με κρυστάλλινα νερά που εκτείνονται σε όλη την ακτογραμμή του 
νησιού και εύκολη προσβασιμότητα, με έντονο βαθμό διαφοροποίησης – οργανωμένες με υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες (π.χ. Super Paradise, Παράγκα), ερημικές σε απομακρυσμένες περιοχές για χαλάρωση 
/ ηρεμία και εξερεύνηση (π.χ. Άγιος Σώστης, Κάπαρη, Μερχιά) ή κατάλληλες για θαλάσσια σπορ (π.χ. 
Φτελιά, Κόρφος) - 1 βραβευμένη παραλία με Γαλάζια Σημαία (Καλαφάτης)

• Ζωντανή ατμόσφαιρα, ποικιλομορφία και ένταση της νυχτερινής ζωής με πληθώρα επιλογών για όλα τα 
γούστα - bars, clubs, εστιατόρια και παραδοσιακά καφενεία/ ταβέρνες σε διάφορες περιοχές της χώρας 
(π.χ. Ματογιάννια, Λάκκα, Γιαλός), all-day beach bars και clubs σε δημοφιλείς παραλίες (π.χ. Ψαρρού, 
Super Paradise κτλ.) και αρκετές επιλογές για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής και των live DJs

• Ποιοτικό τουριστικό προϊόν με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, πολυτελή καταλύματα με εξεζητημένες παροχές 
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες concierge (π.χ. ενοικιάσεις ελικοπτέρου / ιδιωτικού τζετ, προσωπικό σεφ 
ή μπάτλερ, υπηρεσίες φύλαξης) που ευνοούν την ανάπτυξη τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

• Υψηλή ποιότητα τουριστικών καταλυμάτων με ~47,7% των δωματίων σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
καταλύματα να ανήκουν στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων και 4 κλειδιών (48,6% των ξενοδοχειακών 
δωματίων είναι 4* ή 5*) - ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται αναντιστοιχία επιπέδου 
κατηγοριοποίησης αστεριών και παρεχόμενων υπηρεσιών / υποδομών, με τις υπηρεσίες/υποδομές να 
υστερούν τις περισσότερες φορές

• Αυξημένη συγκέντρωση τουριστικών ροών και καταλυμάτων (33% των αφίξεων σε καταλύματα 
ξενοδοχειακού τύπου πλην κάμπινγκ και 16% των συνολικών δωματίων σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
δωμάτια των ΠΕ των Κυκλάδων), έντονη εποχικότητα ροών που σε συνδυασμό με τις ανάγκες ενίσχυσης 
βασικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, ενέργεια) έχουν επιφέρει σημαντική 
επιβάρυνση που επηρεάζει την λειτουργία τουριστικών μονάδων, την ποιότητα του τουριστικού 
προϊόντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δυσχεραίνουν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Sun & Beach 
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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 Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός και MICE.

• Μακραίωνη ιστορία που καλύπτει την Προϊστορική περίοδο, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Βενετοκρατία
και την Τουρκοκρατία, καθώς και ιστορικός και λαογραφικός πλούτος (π.χ. συλλογές από γλυπτά, αγγεία, μωσαϊκά, 
βυζαντινές εικόνες, κεραμικά και παλιά αναμνηστικά διακοσμητικά) που διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, στο Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου, το Αγροτομουσείο, το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου 
(περιλαμβάνει και το επισκέψιμο, παραδοσιακό σκάφος «Ευαγγελίστρια» που βρίσκεται στον Παλιό Λιμένα Μυκόνου) –
μουσεία σχετικά χαμηλής επισκεψιμότητας

• Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο αρχαίας Δήλου δυτικά της Μυκόνου (τμήμα του Δήμου Μυκόνου), Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO μοναδικό παγκόσμια ως αρχαία πόλη πάνω σε νησί, με σημαντικό μυθολογικό / 
ιστορικό πλαίσιο ως γενέτειρα των θεών Άρτεμις και Απόλλωνα, έδρα της Δηλιακής Συμμαχίας και θρησκευτικό και 
εμπορικό κέντρο, 2ος σε επισκεψιμότητα μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων των Κυκλάδων (έπειτα από το Ακρωτήρι της 
Θήρας) με ~173 χιλ. επισκέπτες το 2019 

• Παραδοσιακός οικισμός Χώρας με εντυπωσιακή τοποθεσία και χωροθέτηση, κυκλαδική αρχιτεκτονική, ασβεστωμένα 
λιθόστρωτα δρομάκια, λευκά σπίτια με χρωματιστές πόρτες και παράθυρα, πάνω από 70 μεταβυζαντινές εκκλησίες, την 
ιστορική εκκλησία της Παναγίας Παραπορτιανής, τη γραφική Αλευκάντρα (ή Μικρή Βενετία) με τα παλαιά αρχοντικά 
χτισμένα πάνω στη θάλασσα και τους ανεμόμυλους, εντυπωσιακά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

• Παραδοσιακός οικισμός Άνω Μεράς, με έντονο κυκλαδίτικο στοιχείο, παραδοσιακά σοκάκια και τοπικές ταβέρνες, που 
οργανώνεται γύρω από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής (έτος ίδρυσης το 1542, με «μπαρόκ» ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, μαρμάρινο κωδωνοστάσιο και βρύση - δείγματα της παραδοσιακής μαρμαρογλυπτικής των Κυκλάδων και 
συλλογή αντικειμένων και εκκλησιαστικών κειμηλίων) και αποτελεί κομβικό σημείο του νησιού, καθώς οδηγεί στις 
παραλίες Ελιά, Καλαφάτης, Λιά, Καλό Λιβάδι και Αγία Άννα

• Παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που διαφυλάσσεται παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη (π.χ. το 
αναβαθμισμένο αεροδρόμιο που σέβεται τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του νησιού), ναυτική 
παράδοση, μουσική, χορός, παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες και γαστρονομία που αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά 
του τοπικού πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, κατάλληλα για την δημιουργία θεματικών πολιτιστικών 
διαδρομών και σχετική αφήγησης

• Ταύτιση του προορισμού με το προϊόν Sun & Beach, περιορισμένη και μη οργανωμένη αξιοποίηση, προβολή και 
προώθηση του υφιστάμενου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου, ανάγκες αναβάθμισης των υποστηρικτικών 
υποδομών (π.χ. σίτισης, εστίασης, γραφεία τουριστικών πληροφοριών και αγοράς εισιτηρίων) και των μη εκθεσιακών 
χώρων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και επέκτασης του υφιστάμενου μη εμπορικού ωραρίου λειτουργίας της 
Δήλου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Προορισμός με διεθνή εμβέλεια και αναγνωρισιμότητα, μοναδική ατμόσφαιρα που 
συνδυάζει την κυκλαδίτικη παράδοση με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, ηλιόλουστο και 
θερμό κλίμα, καθώς και ιδιαίτερους τουριστικούς πόρους (π.χ. φυσικό τοπίο, γαστρονομία, 
πολιτιστικό, θρησκευτικό και λαογραφικό απόθεμα, ποικίλες επιλογές διασκέδασης και 
αναψυχής, ορισμένα καταλύματα υψηλής ποιότητας) για την προσέλκυση bleisure 
ταξιδιωτών, ταξιδιών κινήτρων και εταιρικών εκδηλώσεων

• Ασφαλής προορισμός με ανεπτυγμένες υποδομές αεροπορικής προσβασιμότητας και 
αεροπορικές συνδέσεις (ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο) με διεθνείς αγορές 

• Ορισμένες μονάδες και υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν μικρής / μεσαίας 
δυναμικότητας συνέδρια / εκδηλώσεις

• Σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν (αρχές Απριλίου – τέλη Οκτωβρίου) και εποχική 
λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων καταλύματος, εστίασης και αναψυχής που 
δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη του MICE, δεδομένης και της υψηλής 
δημοφιλίας της Μυκόνου ως προορισμού αναψυχής κατά την τουριστική σεζόν

MICE
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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 «Μύκονος». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε υποστηρικτικό / δευτερεύον τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη τοπικής αγροτικής παραγωγής, επισκέψιμων αγροκτημάτων / παραγωγικών μονάδων και δυνατότητα ανάπτυξης βιωματικών αγροτικών 

εμπειριών για τον εμπλουτισμό των προϊόντων του Γαστρονομικού Τουρισμού και του Sun & Beach (βλέπετε επόμενη σελίδα) 

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε υποστηρικτικό / δευτερεύον τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Νησιωτικό περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλους που επιτρέπει την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό του τουριστικού 

προϊόντος στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα). 

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ιδανικές καιρικές συνθήκες και φυσικοί πόροι για λάτρεις του surfing, της ιστιοπλοΐας, των θαλάσσιων αθλημάτων και των καταδύσεων που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Sports & Activities ως στοιχείου εμπλουτισμού του Sun & Beach και των υπόλοιπων τουριστικών 
προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη πόρων και υποδομών (π.χ. εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε πολυτελή resorts ή / και εκτός, παραδοσιακές ταβέρνες με τοπικά προϊόντα και 

συνταγές, επισκέψιμα οινοποιεία και εργαστήριο ζυθοποιίας κ.α.) που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ύπαρξη ορισμένων πόρων και υποδομών σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, τα οποία με την κατάλληλη προώθηση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν

στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Τουρισμού Ευεξίας για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach και των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε 
επόμενη σελίδα)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

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

• Υπηρεσίες spa με κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο 
προσωπικό σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, που 
προσφέρονται σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες και 
ειδικά διατροφικά μενού, σε αρμονία με το concept της ευεξίας

Τουρισμός Ευεξίας

• Πλούσια γαστρονομική παράδοση με τοπικά προϊόντα (π.χ. 
τυροβολιά, κοπανιστή, λούζα, κτλ.) και παραδοσιακές συνταγές 
(μόστρα Μυκόνου, μελόπιτα, κρεμμυδόπιτα, παστέλι, αμυγδαλωτά 
κτλ.)

• Διακεκριμένα εστιατόρια που έχουν συγκεντρώσει διακρίσεις σε 
εθνικό επίπεδο π.χ. εθνικά βραβεία «Χρυσός Σκούφος» (Matsuhisa
Mykonos) και Top Notch βραβεία (Bill & Coo Gastronomy Project, 
Mr. Pug, Beef Bar Mykonos, Cabbanes κ.α.) που παρέχουν στον 
επισκέπτη υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες

• Πλήθος εστιατορίων με haute cuisine από διάσημους chef που 
προσφέρουν ιδιαίτερες γαστρονομικές εμπειρίες, σε συνδυασμό 
με τα τοπικά παραδοσιακά εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα 
ζαχαροπλαστεία, καθώς και τους τοπικούς εορτασμούς με τα 
ανοιχτά πανηγύρια που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες στους 
επισκέπτες του νησιού με προϊόντα τοπικής κουζίνας και τοπικά 
κρασιά

• Πόροι και δραστηριότητες οινοτουρισμού με αγροκτήματα (π.χ. 
Αμπελώνας Βίωμα, Αμπελώνας Μυκόνου) και τουρισμού 
ζυθοποιίας με εργαστήρια ζυθοποιίας (Mykonos Brewing 
Company) που προσφέρονται για επισκέψεις σε συνδυασμό με 
εμπειρίες γευσιγνωσίας που με κατάλληλη αξιοποίηση μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού στον 
προορισμό

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Ιδανικός προορισμός για windsurfers / kite surfers και ιστιοπλόους 
που εκμεταλλεύονται τους ισχυρούς ανέμους σε συγκεκριμένες 
παραλίες του νησιού (π.χ. Κόρφο, Φτελιά, Καλαφάτης κ.α.)

• Εγκαταστάσεις (που ωστόσο χρήζουν αναβαθμίσεων / βελτιώσεων) 
και φυσικοί πόροι (μοναδικές συνθήκες και τοπία) για αθλητικές 
δραστηριότητες τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, όπως 
γήπεδα tennis και mini golf στον Άγιο Στέφανο, beach volley στην 
Αγία Άννα, αλεξίπτωτο θαλάσσης και jet ski σε Ελιά και Καλαφάτη, 
ενώ για τους λάτρεις της κατάδυσης, το νησί διαθέτει πλούσιο 
υποθαλάσσιο τοπίο με περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (π.χ. 
ναυάγιο «Άννα ΙΙ», μοναδικοί ύφαλοι στο Καλό Λιβάδι, Αγία Άννα 
και στον κόλπο της Λίας, συστήματα σπηλαίων στο Τραγονήσι κ.α.) 
και εξειδικευμένες επιχειρήσεις παροχής εκπαίδευσης και 
καταδυτικών εκδρομών με σύγχρονο εξοπλισμό και διεθνή 
πρότυπα ασφάλειας και εκπαίδευσης

Sports & ActivitiesΑγροτουρισμός

• Τοπική αγροτική παραγωγή και παράδοση, καθώς και ορισμένες 
επισκέψιμες μονάδες και αγροκτήματα (Μυκονιάτικα τυροκομία, 
Mykonian Spiti, Mykonos Vioma Organic Farm, Rizes) που 
παρέχουν αυθεντικές βιωματικές αγροτικές / γαστρονομικές 
εμπειρίες 

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

• Νησιωτικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη ορισμένων 
υπαίθριων δραστηριοτήτων (ιππασία, ποδηλασία, πεζοπορία) 
καθώς και σχετικές επιχειρήσεις

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 4,3

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 4,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
− Διεθνής Αερολιμένας Μυκόνου με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece με σημαντική διεθνή αεροπορική 

συνδεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 474 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019
− Νέος Λιμένας Μυκόνου που κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πειραιά, Ραφήνα, Κρήτη, Κυκλάδες 

(Τήνος, Σύρος, Άνδρος, Σίφνος, Πάρος, Νάξος, Κουφονήσια, Αμοργός, Ίος, Μήλος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη),  Δωδεκάνησα (Πάτμος), Βόρειο Αιγαίο (Ικαρία, 
Σάμος, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Φούρνοι, Χίος) και με Θεσσαλονίκη (από 6 Μαρτίου 2021) με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά την καλοκαιρινή περίοδο)

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 2,7

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): νησιωτικός προορισμός με μεγάλη ακτογραμμή με ασφαλείς και καθαρές παραλίες, κοσμοπολίτικο περιβάλλον, έντονη νυχτερινή ζωή, 
φημισμένα τοπία (π.χ. Χώρα, Μικρή Βενετία), ορισμένα καταλύματα πολύ υψηλού επιπέδου με παροχή VIP υπηρεσιών κατάλληλα για προσέλκυση τουρισμού 
πολυτελείας, αλλά με ανάγκες αναβάθμισης βασικών υποδομών για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

• Ναυτικός Τουρισμός (0,8 / 1,0)
− Yachting (0,3 / 0,5): μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα με κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του yachting που, ωστόσο, εμφανίζει ελλείψεις κατάλληλων 

υποδομών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής
− Κρουαζιέρα (0,5 / 0,5): Νέος Λιμένας Μυκόνου με υποδομές και προδιαγραφές που επιτρέπουν ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων (π.χ. ISPS), αλλά με ανάγκες 

αναβάθμισης, σε κοντινή απόσταση από τα σημεία ενδιαφέροντος στη Χώρα Μυκόνου και 2ος σημαντικότερος προορισμός στο Νότιο Αιγαίο σε αφίξεις
επιβατών και κρουαζιερόπλοιων 

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): αρχαία Δήλος, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, παραδοσιακοί οικισμοί με αναλλοίωτη την 
παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τον χαρακτήρα τους, πλούσιο λαογραφικό κεφάλαιο, μουσεία, αλλά περιορισμένη αξιοποίηση του υφιστάμενου 
πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου, ανάγκες βελτίωσης υποστηρικτικών δομών και επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας ιδιαίτερα στην αρχαία Δήλο

• MICE (0,25 / 1,0): προορισμός με σύγχρονες υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσελκύσει 
ενδιαφέρον για εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια κινήτρων και ορισμένες υποδομές για μικρά / μεσαία συνέδρια, αλλά με εποχιακή λειτουργία των 
περισσότερων επιχειρήσεων καταλύματος, εστίασης και αναψυχής

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,0

• Αγροτουρισμός (0,25 / 1,0): τοπική αγροτική παραγωγή, ορισμένα επισκέψιμα αγροκτήματα και μονάδες και δυνατότητα διασύνδεσης της αγροδιατροφικής 
παραγωγής με τον τουρισμό για τον εμπλουτισμό του προϊόντος

• Οικοτουρισμός (0,25 / 1,0): νησιωτικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό των τουριστικών προϊόντων
• Sports & Activities (0,25 / 1,0): καιρικές συνθήκες και τοπία που ευνοούν την ανάπτυξη εξειδικευμένων θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων
• Γαστρονομικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): πλούσια γαστρονομική παράδοση, υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης και ορισμένες βιωματικές 

γαστρονομικές δραστηριότητες όπως π.χ. επισκέψιμα οινοποιεία / αυθεντικές εμπειρίες γευσιγνωσίας
• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 / 1,0): εξειδικευμένες υπηρεσίες spa σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με δωμάτια θεραπείας, κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο 

προσωπικό
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Μύκονος» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία
ενδιαφέροντος & 
Mνημεία UNESCO

20% 4,6

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 5,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς με πολύ υψηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, ενώ αποτελεί και έναν από τους κορυφαίους 10 / 20 

κοσμοπολίτικους προορισμούς παγκοσμίως.
− Μεταξύ των 35 κορυφαίων νησιών του κόσμου σύμφωνα με το διεθνούς φήμης ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller και τα βραβεία «Readers’ 

Choice Awards 2020»
− Πρώτο βραβείο στην κατηγορία καλύτερου «LGBTQ+ προορισμού» στην ετήσια εκδήλωση βραβείων του δημοφιλούς περιοδικού Travel Bulletin στο 

Λονδίνο το 2019
− Διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις για ξενοδοχεία της Μυκόνου στα 31α ετήσια «Readers’ Choice Awards 2018» του Conde Nast Traveller και την ανάλυση 

των προτιμήσεων 429 χιλ. αναγνωστών από όλο τον κόσμο: το ξενοδοχείο Archipelagos κατέκτησε την 45η θέση στην κατηγορία των κορυφαίων 
ξενοδοχείων στον κόσμο - επίσης τέσσερα ακόμη resorts της Μυκόνου βρίσκονται στη λίστα με τα καλύτερα της Ευρώπης: Myconian Imperial Resort στην 
11η θέση, Santa Marina-A Luxury Collection Resort στην 15η θέση, Mykonos Blu στην 21η θέση και Royal Myconian στην 23η θέση.

• Περισσότερα από 370 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor 
για τον προορισμό «Μύκονος»

• Αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~ 616 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 2,5

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~10,6 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 3,0 / 5,0
− ~47,7% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 3,5 / 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 «Μύκονος» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Πολωνία, Ολλανδία 
Αυστρία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Ισπανία, 
Κύπρο), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή, Τουρκία, Καναδάς, 
Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Πολωνία, Ολλανδία 
Αυστρία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Ισπανία, 
Κύπρο), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή, Τουρκία, Καναδάς, 
Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Πολωνία, Ολλανδία 
Αυστρία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Ισπανία, 
Κύπρο), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή, Τουρκία, Καναδάς, 
Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Ολλανδία, 
Αυστρία, Σουηδία, Δανία, 
Ελβετία, Βέλγιο, Νορβηγία, 
Ισπανία, Κύπρο), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή, Τουρκία, Καναδάς, 
Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία
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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 «Μύκονος» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
ΗΠΑ, Αυστραλία

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Πολωνία, Ολλανδία 
Αυστρία, Σουηδία, Δανία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Ισπανία, 
Κύπρο), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή, Τουρκία, Καναδάς, 
Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας & 
συνδεσιμότητας

• Ενίσχυση και προώθηση των διαδικασιών παραχώρησης του Νέου Λιμένα Μυκόνου (χωροθέτηση χρήσεων ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας και μαρίνας) ο 
οποίος και αποτελεί τμήμα του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ

• Κατασκευή υδατοδρομίου στο χώρο του λιμένα
• Βελτίωση διανησιωτικής και ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας του νησιού
• Δημιουργία των αναγκαίων μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα βελτιώσουν και θα διαμορφώσουν κατάλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. 

χωροθέτησεις καταδυτικών πάρκων, μαρίνων και καταφυγίων)
1.1.2. Αναβάθμιση οδικού δικτύου & ασφάλεια  • Τακτική συντήρηση οδοστρώματος, ορθή σήμανση (απομάκρυνση λανθασμένης, κατεστραμμένης ή / και μη διεθνώς αναγνωρίσιμης σήμανσης) και 

οδικός φωτισμός
• Απελευθέρωση πεζόδρομων και πλατειών από παρκαρισμένα αυτοκίνητα
• Σχέδιο διαπλάτυνσης ή / και αποτελεσματικότερης σήμανσης των οδικών αξόνων που οδηγούν σε παραλίες
• Καταγραφή των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου και δημιουργία κρηπιδωμάτων μείωσης ταχύτητας, στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, 

ανακλαστήρων οδοστρώματος
1.1.3. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και των

δημόσιων παροχών υγείας
• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ταξί
• Ενίσχυση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με θαλάσσια ταξί με προσθήκη νέων δρομολογίων (Κόρφος-Κανάλια-Νέο / Παλαιό Λιμάνι)
• Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και στις στάσεις της συγκοινωνίας
• Δημιουργία συστήματος μετακίνησης με μέσα μικροκινητικότητας σε συνεργασία με παρόχους ενοικιαζόμενων οχημάτων
• Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του ΚΤΕΛ με εκσυγχρονισμό των χώρων αναμονής, λειτουργικό πρόγραμμα δρομολογίων με έγκαιρη

ενημέρωση και προσαρμογή στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές αφίξεις και οργανωμένο ιστότοπο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως 
δρομολόγια, κόστος, αποστάσεις κτλ.

• Αναβάθμιση των δομών υγείας με την άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου (ιατρικός και υγειονομικός εξοπλισμός), ανέγερση Νοσοκομείου 
Μυκόνου με ικανότητα κάλυψης των αυξημένων αναγκών και επίσπευση της λειτουργίας των πλωτών ασθενοφόρων

1.1.4. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
του νησιού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητας

• 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 κ.α. 

• Συνεργασία με το ΚΤΕΛ για τη δημιουργία δικτύου δημόσιας / δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων με καλή προσβασιμότητα
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1. Βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας 
του Αερολιμένα Μυκόνου 

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

• Αξιοποίηση του νέου Αεροδρομίου για ενίσχυση συνδεσιμότητας του προορισμού και προσέλκυση διεθνών τουριστών με απευθείας πτήσεις
• Στρατηγική στόχευσης για την ανάπτυξη συνεργασιών και απευθείας πτήσεων με αναδυόμενες αγορές που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

Μύκονο όπως οι Αραβικές Χώρες 
1.2.2. Εμπλουτισμός των κύριων και 

συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού 
• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτιστικού Τουρισμού με τις υπόλοιπες 

θεματικές μορφές τουρισμού του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων (π.χ. Sun & 
Beach με Πολιτιστικό και Γαστρονομικό Τουρισμό, Ναυτικό Τουρισμό με Πολιτιστικό και Γαστρονομικό Τουρισμό) και τη δημιουργία αυθεντικών 
εμπειριών

• Ανάπτυξη της περιοχής Άνω Μεριά καθώς αποτελεί ένα γραφικό χωριό με χώρους εστίασης τοπικής κουζίνας και αυθεντικών γεύσεων, ενώ εκεί 
βρίσκεται και το ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του διακριτού προορισμού / brand «Μύκονος» ως 
κοσμοπολίτικου high end προορισμού στις Κυκλάδες, 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 και χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

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

• Ένταξη στις εκστρατείες, τον ιστότοπο και τα ενημερωτικά φυλλάδια του ΕΟΤ, ιδίως μέσω της παροχής αφηγήσεων, πληροφοριών και εικόνων, οι 
οποίες αποτυπώνουν τα μηνύματα και τις αξίες της τουριστικής ταυτότητας της Μυκόνου

• Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους
δυνητικούς επισκέπτες και τον ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές, αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου / bloggers/ 
ατόμων με επιρροή στις στοχευμένες στη Μύκονο (παροχής φιλοξενίας από τους πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στο νησί) και διοργάνωση 
ταξιδιών εξοικείωσης στη Μύκονο από ξένους εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου

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

• Προβολή της Μυκόνου, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, τις υποδομές και τον πολιτισμό -τη μουσική, το χορό, τις τέχνες και την 
τοπική γαστρονομία- σε στοχευμένες, δυναμικές και αυτόνομες εκδηλώσεις σε παγκόσμια κλίμακα

• Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP 
χαρακτηριστικά του νησιού (κοσμοπολίτικος χαρακτήρας, υψηλής κατηγοριοποίησης ξενοδοχειακές υποδομές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
επιλογές στην γαστρονομία, πλήθος επιλογών τουριστικών δραστηριοτήτων, μοναδικές παραλίες και  διεθνώς αναγνωρίσιμα σημεία / προορισμοί του 
νησιού, γειτνίαση με τον ξεχωριστό αρχαιολογικό πλούτου και σημασίας της Δήλου, high end τουριστικές υπηρεσίες κ.α.) καθώς και σε αξίες όπως  
καθαρότητα, παράδοση, αυθεντικότητα 

• 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

• Ανάπτυξη στοχευμένων τεχνικών και δικτύων προώθησης, καθώς και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος του νησιού για την προσέλκυση της 
παγκόσμιας τάσης των affluent travelers (καταδυτικές εκδρομές, υψηλή γαστρονομία κτλ.) καθώς και τουριστών wellness / luxury spa

• Αξιοποίηση των διεθνώς αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων που έχουν επιλέξει τη Μύκονο ως προορισμό καλοκαιρινών διακοπών για την προβολής & 
προώθηση του προορισμού 

• Ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του νησιού ως ενιαίου προορισμού, που συνδυάζει τις κατά το πλείστων- υψηλής κατηγοριοποίησης και ποιότητας 
ξενοδοχειακές υποδομές και υπηρεσίες με το όμορφο φυσικό περιβάλλον, την απόλαυση της θάλασσας και την υψηλής ποιότητας γαστρονομία

• Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση της Μυκόνου ως κινηματογραφικού προορισμού, ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 
1.2.4. Βελτίωση /αναβάθμιση της ταξιδιωτικής 

εμπειρίας των επισκεπτών 
• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών
• Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και 

πιστοποίησης ποιότητας, διεθνούς εμβέλειας, εθνικής, περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών
• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 

σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση
• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.4. Βελτίωση /αναβάθμιση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας των επισκεπτών (συνέχεια)

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

• Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στον τουρισμό εμπειρίας (εισαγωγή νέων και βελτίωση υφιστάμενων εμπειριών)
− Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών 

προδιαγραφών (boutique hotels), καινοτόμων υπηρεσιών στον τουρισμό, ανάπτυξης «πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, 
ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

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

− Η Δήλος αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο στην ανάπτυξη της εμπειρίας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί στο αφηγηματικό 
περιεχόμενο για την προβολή & προώθηση του προορισμού και των σχετικών εμπειριών

− Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών πρώτων υλών σε ένα πλαίσιο που θα εστιάζει στη βιωματική και αυθεντική εμπειρία και θα 
συνδέει την ιστορία, τις παραδόσεις με το σύγχρονο προφίλ του νησιού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Μύκονος» και ενσωμάτωσή της στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη για τον 
προορισμό «Κυκλάδες» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης από τον επισκέπτη για όλες τις 
προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και 
διαδραστικού χάρτη

• 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

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

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

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

• Στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και real-time targeting (αξιοποίηση big data analytics και 
artificial intelligence), αναλόγως των προτιμήσεων ή είδος διακοπών που επιθυμεί (πολυτελείας, resort κτλ.) μεγιστοποιώντας την απόκριση του χρήστη 
για επιλογή της προβαλλόμενης εμπειρίας

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

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)
• Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς επιχειρήσεις, πολίτες και επισκέπτες
• 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

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς 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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε 
τουριστικούς πόλους του προορισμού
(συνέχεια)

• 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, 
καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά μέσα, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων  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

− Παροχή δωρεάν Wi-Fi στις κύριες τουριστικές περιοχές της Μυκόνου με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας 
− 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 Μυκόνου

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού προορισμού

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου του νησιού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης 
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της 
οδικής ασφάλειας, τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην διατήρηση της αρχιτεκτονικής και της 
ταυτότητας του προορισμού

• Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση 
διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων, όπως η εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και η ανακύκλωση όμβριων και αστικών 
υδάτων, που θα ανταποκρίνεται στις αφίξεις τουριστών όπως προβλέπονται τα επόμενα χρόνια και θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

• Απαγόρευση ιδιωτικών γεωτρήσεων, ενώ οι δημόσιες γεωτρήσεις, όπου κρίνονται απαραίτητες θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δήμου
• Μελέτη για πλωτή μονάδα αφαλάτωσης με αυτόνομη παροχή ενέργειας μέσω ανεμογεννήτριας ή φωτοβολταϊκών 
• Επέκταση του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Αλογόμανδρα, με προμήθεια δυο επιπλέον μονάδων αφαλάτωσης
• Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, με την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα έργα επέκτασης στον ΧΥΤΑ 

Μυκόνου, την κατασκευή ΜΕΒΑ και την κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου 
• Προώθηση βιώσιμης διαχείρισης σκουπιδιών μέσω πολιτικής μηδενικών αποβλήτων, με μεθόδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης. Βελτίωση του 

συστήματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση περισσότερων μπλε κάδων, τη διαλογή ηλεκτρικών συσκευών και λαδιών, μπαταριών και ελαστικών με 
ταυτόχρονή ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των τοπικών επιχειρήσεων 

• Έλεγχος στα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται προς χρήση, ώστε να μην διαταράσσεται η αρχιτεκτονική του νησιού, η
απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση των πεζών και ειδικότερα των ΑμεΑ, ενώ οποιαδήποτε παρέμβαση να διασφαλίζεται ότι θα πραγματοποιείται με 
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

• Μελέτη και κατασκευή χώρων (ελεγχόμενης) στάθμευσης στη Χώρα και σε δημοφιλείς προορισμούς, καθώς και καθορισμός  ζωνών όπου 
απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου

• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες
1.4.2 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

• Μελέτες για εναλλακτικές μορφές ενέργειας βάσει του μυκονιάτικου μικροκλίματος και περιβάλλοντος με οικολογικούς λαμπτήρες φθορισμού και 
χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, που σε αντίθεση με τα αιολικά πάρκα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, δεν προκαλούν αισθητική όχληση και δεν 
απαιτούν τεράστιες υποδομές

• Δημιουργία δημοτικού πάρκου παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας σε ειδικά χωροθετημένη περιοχή που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον 
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού
• 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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

(συνέχεια)

1.4.3 Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) Δήμου Μυκόνου 

• Ολοκλήρωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) Δήμου Μυκόνου 
• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα
• Αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων με μικρά ευέλικτα ηλεκτροκίνητα  λεωφορεία συνεχούς ροής που προσφέρουν τακτική σύνδεση μεταξύ των 

περιοχών Νέο Λιμάνι-Παλαιό Λιμάνι- Φάμπρικα-Αεροδρόμιο- Άνω Μερά
• Επέκταση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και περιορισμός χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων
• Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση στο νησί με τη χάραξη ποδηλατοδρόμων
• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων 

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

• Ανακατασκευή / συντήρηση και ασβέστωμα πλακόστρωτων σε δημόσιους δρόμους και συντήρηση των παραδοσιακών οικημάτων 

• Καθορισμός ζωνών παραγωγικής δραστηριότητας όπως Βιοτεχνικά Πάρκα

• Επικαιροποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου Μυκόνου

• Ανάπλαση / ανάδειξη της περιοχής των Μύλων που έχει μετατραπεί σε δημόσιο πάρκινγκ με κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

• Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της χώρας (σταδιακή υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ κτλ.)

• Προστασία / ανάδειξη  του λαογραφικού πλούτου του νησιού  (π.χ. περιστερώνες, πατητήρια και κελιά) 

• Στρατηγική προώθησης που θα απευθύνεται σε στοχευμένες αγορές / τμήματα επισκεπτών με περιβαλλοντική συνείδηση και σεβασμό στην τοπική 
κοινωνία και ανταπόδοση αυτών των αξιών με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που μεγιστοποιούν το βαθμό ικανοποίησης και αυξάνουν τη 
σύνδεση του επισκέπτη με το νησί 

• Ανάπτυξη περιπατητικών / ποδηλατικών διαδρομών και ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με στόχο τη μείωση της ενοικίασης και χρήσης 
αυτοκινήτου, καθώς και της κυκλοφοριακής συμφόρησης

• Συχνός καθαρισμός του οδικού δικτύου από τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται στις άκρες και στις εκτάσεις που περιβάλλουν το δρόμο 

• Καλλιέργεια καλών πρακτικών για την διάθεση και προσφορά των πολυτελών τουριστικών προϊόντων 

• Καθορισμός ζωνών παραγωγικής δραστηριότητας όπως Βιοτεχνικά Πάρκα

• Επικαιροποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου Μυκόνου

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

• Ολοκληρωμένη μελέτη για την καταγραφή της φέρουσας ικανότητας του νησιού με δυναμικά ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία που θα αποτελέσει οδικό 
χάρτη για την προσέλκυση τουριστών και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης των σχεδιαζόμενων ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την προστασία 
της τοπικής κοινωνίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, την διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων και την διατήρηση της 
μοναδικής ταυτότητας του προορισμού, ώστε να συνεχίσει να είναι ελκυστικός και για τους επισκέπτες και τους κατοίκους του

• Περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων συγκεντρώσεων 
παραθεριστικής κατοικίας και προτεραιοποίηση στη διατήρηση του αρχιτεκτονικού μοτίβου και αισθητικής

• Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και των δασικών χαρτών

• 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 της αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα

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

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

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

• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

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

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό 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 

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

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

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

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

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

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

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας 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 και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και 
προβολής κ.α.

• Προώθηση, πιστοποίηση λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Βελτίωση της προσβασιμότητας πεζών στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης από το δημόσιο δρόμο 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

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

• Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για το κοινό στην είσοδο της παραλίας και ψηφιακά στη διαδικτυακή πύλη για το Sun & Beach του 
προορισμού, με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους προσβασιμότητας και τις υπηρεσίες υποστήριξης 

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

• Ανάπτυξη υποδομών για υπηρεσίες ευεξίας όπως θαλασσοθεραπεία

• Σαφής χωροθέτηση των οργανωμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται  η πρόσβαση στη θάλασσα, η ασφάλεια των  λουόμενων και 
η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού
2.1.2. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 

του νησιού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Χώροι στάθμευσης που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και πρόβλεψη για δεσμευμένους χώρους για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη 
κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο, χώροι υγιεινής για ΑμεΑ στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές. 

• Πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ σε θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κανό)

• Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή άτομα με περιορισμένη όραση (π.χ.
σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα όπως είχαν εγκατασταθεί στις παραλίες Καλαφάτης και Καμινάκι)

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

2.2.1. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού  
στις υφιστάμενες υπηρεσίες του εδραιωμένου 
τουριστικού προϊόντος 

• Δημιουργία περιπατητικών / πεζοπορικών / ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό με αυθεντικές εμπειρίες / δραστηριότητες (π.χ. τοπική 
γαστρονομία Μυκόνου)

• Ανάπτυξη οικοτουριστικών πακέτων με βάση το φυσικό περιβάλλον και την αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού (π.χ. αμπελώνες, οινοποιεία, 
τυροκομία) (π.χ. Μυκόνου Βίωμα Οικολογικό Αγρόκτημα)

• Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους (family vacation, romance, 
nightlife, luxury κ.α.)

• Σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον καταδυτικό τουρισμό μέσω προγραμμάτων ταχείας εκμάθησης και διοργάνωσης ημερήσιων καταδυτικών 
εκδρομών 

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

• Επέκταση των υπηρεσιών ιστιοπλοΐας και θαλάσσιων ταξί για ολοήμερες εκδρομές σε απομονωμένες και δύσκολα προσβάσιμες παραλίες
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
2.3.1. Αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας μέσω 

της χρήσης ψηφιακών εργαλείων
• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και 

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

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

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

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

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

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

• Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες

• Τακτικός υποβρύχιος καθαρισμός των παραλιών της Μυκόνου

• 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 τη Μύκονο σε βιώσιμο 
προορισμό για κατοίκους και τουρίστες

• Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης 
νερού κ.α.

• Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών και της ενεργειακής αναβάθμισης 

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων 

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων  

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις • Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος

• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης / αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών, ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
υψηλής ποιότητας (boutique hotels) και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που διατηρούν την τοπική αρχιτεκτονική ταυτότητα και σέβονται την 
ταυτότητα του προορισμού, συμμορφώνονται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τον εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων 



24

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Βελτίωση υφιστάμενων, δημιουργία νέων 
λιμενικών υποδομών

• Συντήρηση, αναβάθμιση μαρίνων και αλιευτικών / τουριστικών καταφυγίων 

• Ανάπτυξη δικτύου αγκυροβολιών περιμετρικά του νησιού, όπου οι καιρικές συνθήκες και οι προδιαγραφές ασφάλειας το επιτρέπουν 

• Ολοκλήρωση έργου για τη χωροθέτηση νέας μαρίνας μεγάλων σκαφών αναψυχής άνω των 30 μέτρων στο Πλατύ Γυαλό Μυκόνου

• Μελέτη για τη χωροθέτηση μαρίνας στο Κόρφο Μυκόνου για mega yachts με χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και συνεδριακό κέντρο που 
επιτρέπουν την προσέλκυση τουριστών υψηλής αξίας 

• Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής / συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο και 
υποδομές πυρόσβεσης) ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών

• Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

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

• Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Ναυτικό Τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες

• Σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού με δυνατότητα οι εκδρομές ιστιοπλοΐας ή yachting να προσφέρουν ξενάγηση 
στη Δήλο και στη Ρήνεια

• Στρατηγική για την αύξηση της μέσης διαμονής ανά επισκέπτη Ναυτικού Τουρισμού 

• Προβολή και σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τον Πολιτιστικό και Γαστρονομικό Τουρισμό, τις υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής και 
οικοτουριστικές δραστηριότητες

• Ενεργός προώθηση της Δήλου από τις εταιρείες ενοικίασης σκαφών αναψυχής μέσω ένταξης του προορισμού στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
πελάτες τους περιλαμβάνοντας προκράτηση εισιτηρίων, ξεναγό και παροχές προς τους ταξιδιώτες (νερό, snacks για την παραμονή τους στο νησί της 
Δήλου)

• Προσφορά γαστρονομικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών κρουαζιέρων που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία

3.2.2. Ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων • Δημιουργία ενός δικτύου λιμένων / μαρίνων με υψηλού επιπέδου παροχές που θα προωθείται ως ενιαίο προϊόν και θα περιλαμβάνει το δημοφιλή 
προορισμό της Μύκονου και άλλες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί, αστική συγκοινωνία στα νησιά, ναυταθλητισμού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για 
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την 
πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας (προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού κ.α.) και 
μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, 
τις παροχές δικτύων κτλ. και δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης θέσης (και πληρωμής) - ενσωμάτωση ενιαίας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα 
προσφέρει οργανωμένη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες ιδιωτικής κρουαζιέρας με ιστιοπλοϊκό ή yacht, τις παροχές και το πρόγραμμα 

• Δημιουργία εφαρμογής φορητών συσκευών  σε πολλαπλές γλώσσες για την ψηφιακή διαχείριση των υπηρεσιών και υποδομών ελλιμενισμού που 
προσφέρουν οι μαρίνες / τουριστικοί λιμένες

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

Ναυτικός Τουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του Θαλάσσιου και Ναυτικού Τουρισμού

• Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής

• Προώθηση συμμετοχής εταιρειών ενοικίασης σκαφών αναψυχής, τουριστικών λιμένων και λιμένων κρουαζιέρας σε προγράμματα πιστοποίησης για την 
εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Μελέτη και δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου μηχανοκίνητων σκαφών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωση

• Εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σκαφών αναψυχής και κάθε είδους υποστηρικτικών 
υπηρεσιών

• Προώθηση κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό, σε χερσαίες υπηρεσίες και σε θαλάσσιες 
δραστηριότητες ως οδηγοί και εκπαιδευτές, ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας / αειφορίας 

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

• Στήριξη ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής

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

• Εκσυγχρονισμός και προώθηση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου που
δραστηριοποιούνται στον τομέα  των σκαφών αναψυχής και κάθε είδους υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

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

• Πιστοποιημένη κατάρτιση των απασχολούμενων στα σκάφη και mentoring των επιχειρηματιών / εργαζομένων του κλάδου (ιδιοκτήτες σκαφών, 
διαχειριστές λιμένων)

• 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

• 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)

Ναυτικός Τουρισμός
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Ναυτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση / επέκταση υποδομών για 
ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων

• Υλοποίηση του νέου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες κρουζιέρας και ανάπτυξης στον νέο 
σταθμό χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, services, εστιατόρια, καφετέριες, 
μπαρ κτλ..). Βελτίωση στο τμήμα του Νέου Λιμένα που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας, το υπάρχον σύστημα προσκρουστήρων, 
αποτελούμενο από προσκρουστήρες τύπου Μ (“Leg Fenders”), κρίνεται ανεπαρκές και πρέπει να αντικατασταθεί, λόγω της σημαντικής αύξησης του 
μεγέθους των τουριστικών σκαφών την τελευταία δεκαετία και κυρίως των κρουαζιερόπλοιων σε μεγέθη σημαντικά μεγαλύτερα από το πλοίο 
σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για τη διαστασιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος προσκρουστήρων, καθώς και λόγω της ανάγκης για ασφαλή 
εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων. 

• Αναβάθμιση των χερσαίων υποδομών και βελτίωση εγκαταστάσεων στο παλαιό λιμάνι (αναβάθμιση και βελτίωση των κρηπιδωμάτων, προσκρουτήρων, 
δικτύων, ανοδομής, συστημάτων πυρασφάλειας, πλακοστρώσεων) με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών για την ασφαλή προσέγγιση των 
πλοίων και σκαφών, καθώς επίσης και η ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού

• Εφαρμογή μέτρων προστασίας όπως ορίζονται από διεθνείς συμβάσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη και στο θαλάσσιο χώρο που αγκυροβολούν τα 
κρουαζιερόπλοια

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

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

• Κατάλληλος προγραμματισμός της άφιξης και  προσέγγισης των κρουαζιερόπλοιων, καθώς η χωρητικότητα του λιμανιού δυσκολεύει την ταυτόχρονη 
παρουσία δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων  

• Αναδιάταξη του προσφερόμενου προϊόντος έτσι ώστε να περιλαμβάνει δράσεις, που θα αναδείξουν περισσότερο τα ιστορικά, πολιτιστικά και 
γαστρονομικά στοιχεία του προορισμού, βασισμένα στο μοντέλο των 5 αισθήσεων (Customer Experience Enhancement, πελατοκεντρικός τρόπος 
σκέψης, συλλογής, σύνθεσης και αξιοποίησης πόρων και δεδομένων), μέσα από κατάλληλο αφηγηματικό περιεχόμενο σχετιζόμενο με την ιστορία, την 
παράδοση, τις μνήμες και τους κατοίκους του προορισμού που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη ταυτότητα του προορισμού και δημιουργεί 
έντονες αναμνήσεις (παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές δράσεις) (βλ. παράδειγμα από Ο.Λ.Η.):

− Έργο «Ελιά»: Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου μεταφύτεψε μία ελιά 400 ετών στο χώρο του λιμένα και τοποθέτησε ειδική επιγραφή προκειμένου 
να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες για τον ελαιόκαρπο και το λάδι. Μέσω του έργου οι επισκέπτες κρουαζιέρας έχουν την δυνατότητα να 
δουν το παραδοσιακό προϊόν της Κρήτης αλλά και να ενημερωθούν για τις ιδιότητες του, τη καλλιέργεια του καθώς και θρεπτική αξία του. 

− «Φυτά και Βότανα της Κρήτης»: 15 αρωματικά φυτά και βότανα τοποθετήθηκαν σε ειδικό χώρο εντός της λιμενικής ζώνης με κατάλληλη σήμανση 
περιγράφοντας τις ιδιότητες των παραδοσιακών αυτών φυτών καθώς και τη χρήση τους στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική

• Σύνδεση των αφίξεων κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία (επιχειρήσεις ευεξίας, τοπικά προϊόντα αγροτικής παραγωγής και χειροτεχνίας)

• Δημιουργία νέων πακέτων δρομολογίων και ενοποίηση υπαρχόντων τοπικών ή περιφερειακών δρομολογίων σε συνεργασία με τα πλησιέστερα λιμάνια 
και προορισμούς 

• Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης 
πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας

• Δημιουργία προϋποθέσεων για την επέκταση της χρονικής περιόδου πραγματοποίησης κρουαζιέρας, με εμπλουτισμό του προγράμματος της 
κρουαζιέρας βάσει συνδυαζόμενων συμπληρωματικών προϊόντων στους shoulder months

• Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS

• Προσέλκυση εταιριών κρουαζιέρας που σχεδιάζουν εξειδικευμένα πακέτα και υπηρεσίες για επιβάτες από την Ασία, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της συγκεκριμένης αγοράς, με σεβασμό στη διαφορετικής κουλτούρα τους

• Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου κατά την έξοδο των επιβατών από τον λιμένα με την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα 
αξιοθέατα του προορισμού, τις αποστάσεις και τα μέσα πρόσβασης, καθώς και την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού

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

• Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία του λιμένα στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή 
(contactless) εξυπηρέτηση τους

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

• Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και Nαυτικού Tουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, χρήση 
συστήματος καθαρισμού καυσαερίων, αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια, φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παροχής 
ρεύματος, συστήματα που επιτρέπουν την παύση της λειτουργίας των μηχανών κατά τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων)

• Διαδικασίες παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε.

• Ενθάρρυνση / κινητροδότηση για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα

4.4.2. Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης της ροής των επισκεπτών 
κρουαζιέρας

• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) του υπερτουρισμού και των υψηλών 
ροών επισκεπτών κρουαζιέρας, επιτυγχάνοντας έτσι ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων – η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των 
τουριστικών προορισμών και η διαφύλαξη της φυσιογνωμίας κάθε τόπου εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα του

• Προώθηση επενδύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και των επισκεπτών κρουαζιέρας με στόχο την βέλτιστη 
εξυπηρέτηση τούς, αλλά και την προστασία του προορισμού ώστε να μην εξαντλείται η φέρουσα ικανότητά του μέσω της χρήσης και περαιτέρω 
βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων ως μέσο ρύθμισης του αριθμού των εισερχόμενων κρουαζιερόπλοιων

• Καθιέρωση, σε συνεννόηση με τις εταιρείες κρουαζιέρας και σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς, ανώτατου ορίου επιβατών κρουαζιέρας / 
προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, που θα εξυπηρετείται σε ημερήσια βάση με σκοπό την αποσυμφόρηση του νησιού από τις 
υψηλές ροές επιβατών κρουαζιέρας που παρατηρούνται σε περιόδους αιχμής, προτάσσοντας τη βιώσιμη λειτουργία του νησιού ως τουριστικού 
προορισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, τη μείωση του φόρτου που προκαλούν οι μεγάλες ροές επισκεπτών στα τοπικά 
δίκτυα μεταφορών και κοινής ωφέλειας, και τη μείωση της επιβάρυνσης στην τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού

• Συντονισμός και βελτιστοποίηση του προγραμματισμού ακτοπλοϊκής κίνησης και αφίξεων στο νησί μεταξύ προγραμματισμένων δρομολογίων της 
ακτοπλοΐας

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των λιμανιών, των επιχειρηματικών φορέων και των αρχών ώστε να οργανωθούν οι υποδομές που θα απορροφήσουν στις 
αποδράσεις τους (π.χ. μουσεία, αγορές κ.α.)

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

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

• Συνεννόηση μεταξύ λιμενικών αρχών και εταιρειών κρουαζιέρας για προώθηση πιστοποίησης των εργαζομένων στα κρουαζιερόπλοια σε θέματα 
ασφάλειας, υγείας και υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας

• Εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες του τουρισμού κρουαζιέρας με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς τη 
διαφύλαξη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών 
(μουσεία, αξιοθέατα κτλ.)

• Επίσπευση της κατασκευής νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου
• Ενίσχυση και υλικοτεχνική υποστήριξη του Λαογραφικού και Ναυτικού Μουσείου
• Μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και ανάπτυξης ανάλογων εκδηλώσεων, καθώς συνδυάζεται με το προφίλ της Μυκόνου, των 

καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων που αυτή προσφέρει και στο κοσμοπολίτικο και νεανικό προφίλ των επισκεπτών της
• Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)
• Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία της χώρας που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα 

λεωφορεία, τους Μύλους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό
• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και 

προσθήκη τουαλετών στο χώρο του λιμανιού της Δήλου)
• Ανάπτυξη βασικών υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου όπως χώροι υγιεινής, στέγαστρο, αναψυκτήριο 
• Δυναμική μέτρηση της φέρουσας ικανότητας του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου που θα συνοδεύεται από καταγραφή των επισκεπτών και δεν θα 

επιτρέπει την υπέρβαση της 

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προώθηση διεθνών συνεργασιών μεταξύ του θεσμού των αδελφοποιημένων πόλεων
• Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής κατά τις εκτός αιχμής περιόδους (Άνοιξη, μέσα Σεπτέμβριου, Οκτώβριο) με χρηματοδότηση και μακροχρόνιο 

προγραμματισμό ώστε να γίνει θεσμός με δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών
• Θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ με έμφαση στον τοπικό πολιτισμό και τη λαογραφία μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται τα τοπικά προϊόντα (π.χ. 

υφαντά και χειροτεχνήματα) με παράλληλη παρουσίαση μουσικών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων
• Οργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων με εστίαση στην ανάδειξη της Δήλου και του αρχαιολογικού της χώρου
• Προβολή των θρησκευτικών μνημείων του νησιού όπως οι βυζαντινές εκκλησίες και η Παναγία η Παραπορτιανή στο κάστρο
• Πολιτική διαχείρισης των μουσειακών συλλογών και εκθεμάτων που θα βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργασιών με εγχώριους και διεθνείς πολιτιστικούς 

οργανισμούς για το δανεισμό συλλογών που θα αυξάνουν το ενδιαφέρον και θα λειτουργούν υπέρ της ανάπτυξης του ιστορικού αφηγήματος του 
προορισμού

• Προστασία της περιοχής του Ανεμόμυλου μέσω της προσπάθειας ένταξης τους στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO  ώστε η 
προβολή τους να βασιστεί σε ολοκληρωμένο σχέδιο και να διασωθεί η ιστορική ταυτότητα της περιοχής 

• Προβολή της Δήλου μέσω έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εκδόσεων, καθώς και σε δημοφιλείς χώρους στη Μύκονο 
• Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισμού της Φτελιάς που αποτελεί από τους σημαντικότερους της συγκεκριμένης περιόδου στις Κυκλάδες και αποτελεί 

δείγμα της προϊστορικής κατοίκισης και δραστηριότητας στον προορισμό
• Ανάπτυξη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με φορέα τον Καλλιτεχνικό Σταθμό Μυκόνου που αποτελεί παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 
• Προώθηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως τα παραδοσιακά πανηγύρια, το εμβληματικό πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στη Δήλο, τα ήθη και 

τα έθιμα του νησιού
• Έμφαση στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της Μυκόνου που συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την υψηλή αισθητική 

βασισμένη στις αρχές της λιτότητας και της εναρμόνισης με τη φύση, καθώς και τις πολυτελείς πρώτες ύλες με την ανάπτυξη εμπειριών / 
δραστηριοτήτων  όπως διαδραστικά σεμινάρια αρχιτεκτονικής / διακόσμησης και περιηγήσεις στα σημαντικότερα αρχοντικά, στις πιο εμβληματικές 
ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις, καθώς και στις κατοικίες που αν και πολυτελείς σέβονται το φυσικό τοπίο και τα χρώματα του νησιού

• Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση της Μυκόνου ως κινηματογραφικού προορισμού, ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.2. Σχεδιασμός και διαμόρφωση υψηλού επιπέδου 
εμπειριών και δραστηριοτήτων

• Δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου διαδρομών πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος που 
συνενώνουν την εμπειρία του ταξιδιώτη και τον φέρνουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και τον τρόπο ζωής

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

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

• Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών 
απαιτητικών τουριστών και επιτρέπουν στους επισκέπτες να κατανοήσουν το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο των μνημείων και την
πολιτιστική ταυτότητα της Μυκόνου, ενταγμένη στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες του γεωγραφικού χώρου, όπως διαμορφώθηκαν ανά τους 
αιώνες (Βενετοκρατία, Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ.)

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

• Δημιουργία Κέντρου Εικονικής Αναπαράστασης σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, εγκατεστημένο σε κεντρικό σημείο της Μυκόνου, με 
σύντομη εικονική περιήγηση, ψηφιακές αναπαραστάσεις του αρχαιολογικού χώρου και των εκθεμάτων, που θα αποτελέσει «προθάλαμο» της
επίσκεψης στη Δήλο

• Ολοκλήρωση έργου Δήμου Μυκόνου για εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού 
αποθέματος του νησιού. Περιλαμβάνει σχετικές αξιόλογες δράσεις, όπως:

− Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας «Peter Pelekan’s Mykonos Virtual Guide» που χρησιμοποιεί την εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατες 
αναπαραστάσεις σημείων ενδιαφέροντος και διαδρομών στη Χώρα της Μυκόνου και στη Μικρή Βενετία, ενώ με συνδυασμό τεχνικών 
κινηματογραφικής εικονικής πραγματικότητας (Cinematic VR 360ο) και εικονικής πραγματικότητας με τρισδιάστατα γραφικά VR και με εικονικό 
οδηγό τον Πέτρο τον Πελεκάνο (μασκότ της Μυκόνου), θα δίνονται πληροφορίες για τα αξιοθέατα του νησιού και οι επισκέπτες θα καθοδηγούνται 
σε πέντε γλώσσες

− Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) «Mykonos AR Augmented Reality» που θα συνδυάζει την πραγματική και την εικονική περιήγηση σε 
5 επιλεγμένα σημεία του νησιού (κυκλαδίτικα σπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφέρον, Κάτω Μύλοι κ.α.), έτσι ώστε ο επισκέπτης να 
μπορεί να απολαμβάνει μία βελτιωμένη εμπειρία ξενάγησης χωρίς τη βοήθεια ξεναγού.

− Ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας «Mykonos Giants Hunt» που θα βασίζεται στον αρχαιοελληνικό μύθο εξόντωσης των Γιγάντων 
από τον Ηρακλή στο νησί της Μυκόνου

− Ψηφιακό παιχνίδι «Gaming Delos: The Myths», με στόχο την ανακάλυψη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων της Δήλου, εμπνευσμένο από τις 
μυθολογικές ιστορίες, οι οποίες συνδέονται με τα αρχαιολογικά ευρήματα της Δήλου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

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

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

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

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

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

• Ένταξη του νησιού της Δήλου στην ταξιδιωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την UNESCO σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των τουριστών σχετικά με βιώσιμες πρακτικές και τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

5.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Προστασία και διασφάλιση της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, των πλακόστρωτων δρόμων και της καθαρότητας και γραφικότητας των οικισμών

• Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας

• Μετατροπή της Πινακοθήκης (Αίθουσα Ιγγλέση) στα Ματογιάννια Μυκόνου, σε γραφείο τουριστικής ανάδειξης και ενημέρωσης με πωλητήριο 
δημοτικών εκδόσεων και τοπικών προϊόντων με σκοπό την προβολή και προώθηση του νησιού και των μυκονιάτικων προϊόντων

• Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Μυκόνου (μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, κάλυψη των αναγκών συντήρησης παλαιών και 
σπάνιων εκδόσεων και μέριμνα για μεταστέγαση της βιβλιοθήκης σε νέο σύγχρονο κτίριο)

• Αποκατάσταση του φάρου του Αρμενιστή ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος και να ενταχθεί στα αξιοθέατα του νησιού

• Προώθηση αστικής και αισθητικής αναβάθμιση της Άνω Μεράς ως τουριστικού προορισμού με προβολή τοπικών πολιτιστικών στοιχείων (μουσική, 
χορός, γαστρονομία και θρησκευτικότητα)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση προσωπικού

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

• Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της τέχνης όπως γκαλερί, εκθέσεις φωτογραφίας και εργαστήρια καταξιωμένων καλλιτεχνών

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

• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση του 
θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του τουριστικού προϊόντος 

5.5.3 Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου και των εργαζομένων σε υποστηρικτικές θέσεις του Πολιτιστικού 
Τουρισμού

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Ανάπτυξη υποδομών προώθησης τοπικής 
γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών και των τοπικών σκευών και εργαλείων  που χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή φαγητού όπως ξυλόφουρνοι, πήλινα σκεύη κτλ.

• Εκσυγχρονισμός μονάδων τυροκομίας και τυποποίησης παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων και μετατροπή τους σε επισκέψιμους χώρους που 
θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και ευκαιρίες γευσιγνωσίας

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Διασύνδεση των γαστρονομικών εμπειριών με τα κύρια τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach, ο Ναυτικός Τουρισμός και ο Πολιτιστικός Τουρισμός
• Εμπλουτισμός των υφιστάμενων γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαδρομές γευσιγνωσίας και επισκέψεις 

σε τοπικούς χώρους παραγωγής και προμήθειας τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και οινογνωσία ( (π.χ. Μυκόνου Βίωμα Οικολογικό Αγρόκτημα)
• Ανάδειξη / περαιτέρω προώθηση του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα και του υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών που προσφέρει το νησί καθώς 

και προβολή/καλλιέργεια της γαστρονομικής ταυτότητας της Μυκόνου μέσω δράσεων όπως η συμμετοχή αναγνωρισμένων chefs σε διεθνείς 
εκδηλώσεις που θα προάγουν τη Μυκονιάτικη Κουζίνα, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και αναφορά στους καταλόγους των διακεκριμένων
εστιατορίων σε μυκονιάτικες συνταγές και στην τοπική παραγωγή

• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία
• Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα μαγειρικής, γευσιγνωσίας και διατροφής για τους τουρίστες συνήθως από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευμένους 

tour operators ή τοπικούς φορείς  
• Αναβάθμιση του casual dining με έμφαση στην τοπική κουζίνα και στόχο την εδραίωση ενός δικτύου εστίασης που προσφέρει γαστρονομία υψηλού 

επιπέδου με ποιοτικές πρώτες ύλες βασισμένες στην τοπική παραγωγή
• Προώθηση τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων (πανηγύρια, θρησκευτικές γιορτές κ.α.) που συνδυάζουν τις αυθεντικές γεύσεις γαστρονομίας με την 

παραδοσιακή μουσική και τα τοπικά έθιμα 
• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια και δραστηριότητες για θέματα 

μαγειρικής, γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς
• Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών κρασιού και προϊόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης του 

γαστρονομικού προϊόντος και ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας των τουριστικών επιχειρήσεων
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Αξιοποίηση του δικτύου Aegean Cuisine και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σήματος πιστοποίησης 
Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας προβάλλοντας την τοπική γαστρονομία και τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων από εστιατόρια και ξενοδοχεία, 
προωθώντας την διαφύλαξη της γαστρονομικής κουλτούρας των Κυκλάδων και των τοπικών μαγειρικών παραδόσεων των νησιών

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροτικής παραγωγής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογική παραγωγή προϊόντων, 
διαχείριση οργανικών αποβλήτων κτλ.) 

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης
• Προστασία της αγροτικής γης και της βιολογικής καλλιέργειας
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με βάση τις αρχές δίκαιου 
εμπορίου

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με ξενοδοχεία 5* και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας της Αθήνας για τη δημιουργία ενός δικτύου γνωριμίας με τη 
Μυκονιάτικη Κουζίνα σε υψηλής αισθητικής περιβάλλον και στοχευμένο σε συγκεκριμένες αγορές στόχους για προβολή και προώθηση

• Καθιέρωση ετήσιου Ζωντανού/Δυναμικού Εργαστηρίου (Living Lab) με θέμα τη γαστρονομία και συμμετοχή τοπικών και διεθνών εκπροσώπων του 
κλάδου 

• Προώθηση δικτύωσης μεταξύ των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής και εστιατορίων, ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, εταιρειών και tour 
operators, επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής, οργανωτών events και υπαίθριων δραστηριοτήτων

6.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολής 
επιχειρήσεων

• 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

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

6.5.3 Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

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

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού

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

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν
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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 «Μύκονος», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης και 
της σχετικής βαθμολόγησής τους.

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

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

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

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

1
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.3.

Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής και εφαρμογή δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του 
διακριτού προορισμού / brand «Μύκονος» ως κοσμοπολίτικου high end προορισμού και μέρος του brand «Κυκλάδες» και του νησιωτικού 
συμπλέγματος των Βορειοκεντρικών Κυκλάδων, 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 ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας.

Βραχυπρόθεσμο

2 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων όπως:
-Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά 
σώματα LED,  ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, παρεμβάσεις απαραίτητες για την απόδοση της ηλεκτροκίνησης) 
καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής 
αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
-Παροχή δωρεάν Wi-Fi στις κύριες τουριστικές περιοχές της Μυκόνου με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας, πρόγραμμα 
πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και παροχή εφαρμογών για κινητά 
και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη της Μυκόνου

Βραχυπρόθεσμο

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος:
-Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) που θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων
στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
-Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες 
-Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες και τακτικός υποβρύχιος καθαρισμός των παραλιών

Βραχυπρόθεσμο

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Ενίσχυση και προώθηση των διαδικασιών παραχώρησης του Νέου Λιμένα Μυκόνου (χωροθέτηση χρήσεων ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας και 

μαρίνας) ο οποίος και αποτελεί τμήμα του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ Μακροπρόθεσμο

5

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία
1.4.5. 

Δράσεις στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης βάσει της φέρουσας ικανότητας του προορισμού και συγκεκριμένα:
-Ολοκληρωμένη μελέτη για την καταγραφή της φέρουσας ικανότητας του νησιού με δυναμικά ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία που θα 
αποτελέσει οδικό χάρτη για την προσέλκυση τουριστών και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης των σχεδιαζόμενων ιδιωτικών επενδύσεων, με 
σκοπό την προστασία της τοπικής κοινωνίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και την διατήρηση της ταυτότητας του προορισμού
- Περιορισμός της υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα και εξυγίανση υφιστάμενων άναρχων 
συγκεντρώσεων παραθεριστικής κατοικίας, επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς 
και των δασικών

Μεσοπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (1)

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

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

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. 

Ανάπτυξη βασικών υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου όπως χώροι υγιεινής, στέγαστρο, αναψυκτήριο. 
Προβολή της Δήλου μέσω έντυπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εκδόσεων, καθώς και σε δημοφιλής χώρους στη Μύκονο.
Ένταξη του νησιού της Δήλου στην ταξιδιωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την UNESCO σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των τουριστών σχετικά με βιώσιμες πρακτικές και τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Δημιουργία Κέντρου Εικονικής Αναπαράστασης σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, εγκατεστημένο σε κεντρικό σημείο της Μυκόνου, 
που θα αποτελέσει «προθάλαμο» της επίσκεψης στη Δήλο

Μεσοπρόθεσμο

7 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1. 

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού και συγκεκριμένα: 
-Βελτίωση της προσβασιμότητας πεζών στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης από το δημόσιο δρόμο και κατάλληλη σήμανση 
-Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο 
στην άμμο 
-Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του 
-Χώροι στάθμευσης που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και πρόβλεψη για δεσμευμένους χώρους για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη 
κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο, χώροι υγιεινής για ΑμεΑ στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές\
-Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή άτομα με περιορισμένη όραση 
(π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα όπως είχαν εγκατασταθεί στις παραλίες Καλαφάτης και Καμινάκι)

Βραχυπρόθεσμο

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.2. Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα 
εξοικονόμησης νερού κ.α. Βραχυπρόθεσμο

9 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1. 

Δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες και συγκεκριμένα: 
-Παρουσία ναυαγοσώστη και πληροφορίες για το κοινό στην είσοδο της παραλίας και ψηφιακά στη διαδικτυακή πύλη για το Sun & Beach του 
προορισμού, με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους προσβασιμότητας και τις υπηρεσίες υποστήριξης 
-Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
-Σαφής χωροθέτηση των οργανωμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται  η πρόσβαση στη θάλασσα, η ασφάλεια των  
λουόμενων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμο

10
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του 
ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του Θαλάσσιου και Ναυτικού Τουρισμού. Παράλληλα καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας
και ελλιμενισμού και διενέργεια μελέτης για την δυναμική καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης και του κατάπλου
μηχανοκίνητων σκαφών

Μεσοπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (2)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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11 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Αναβάθμιση της διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Μύκονος» και ενσωμάτωσή της στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη για τον 
προορισμό «Κυκλάδες» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή στον και αναζήτηση πληροφόρησης από τον επισκέπτη για όλες 
τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και 
διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμο

12
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

5.5.2. Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό Τουρισμό για την επικαιροποίηση 
του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του τουριστικού προϊόντος Βραχυπρόθεσμο

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1. 

Υλοποίηση του νέου επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες κρουζιέρας και ανάπτυξης στον 
νέο σταθμό χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, services, εστιατόρια, 
καφετέριες, μπαρ κτλ..). Βελτίωση στο τμήμα του Νέου Λιμένα που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας, το υπάρχον σύστημα 
προσκρουστήρων, αποτελούμενο από προσκρουστήρες τύπου Μ (“Leg Fenders”), κρίνεται ανεπαρκές και πρέπει να αντικατασταθεί, λόγω της 
σημαντικής αύξησης του μεγέθους των τουριστικών σκαφών την τελευταία δεκαετία και κυρίως των κρουαζιερόπλοιων σε μεγέθη σημαντικά 
μεγαλύτερα από το πλοίο σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για τη διαστασιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος προσκρουστήρων, καθώς 
και λόγω της ανάγκης για ασφαλή εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, Αναβάθμιση των χερσαίων υποδομών και βελτίωση εγκαταστάσεων στο 
παλαιό λιμάνι (αναβάθμιση και βελτίωση των κρηπιδωμάτων, προσκρουτήρων, δικτύων, ανοδομής, συστημάτων πυρασφάλειας, 
πλακοστρώσεων) με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών για την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων και σκαφών, καθώς επίσης και η 
ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού

Μεσοπρόθεσμο

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4. Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια κτλ.) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με

αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα Βραχυπρόθεσμο

15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση 
διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πόρων, όπως η εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για οικιακή χρήση και η ανακύκλωση όμβριων και αστικών 
υδάτων, που θα ανταποκρίνεται στις αφίξεις τουριστών όπως προβλέπονται τα επόμενα χρόνια και θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Απαγόρευση ιδιωτικών γεωτρήσεων, ενώ οι δημόσιες γεωτρήσεις, όπου κρίνονται απαραίτητες θα
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δήμου, μελέτη για πλωτή μονάδα αφαλάτωσης με αυτόνομη παροχή ενέργειας μέσω ανεμογεννήτριας ή 
φωτοβολταϊκών  και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Αλογόμανδρα, με προμήθεια δυο επιπλέον μονάδων αφαλάτωσης

Μεσοπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (3)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1. Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως: ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, 
υπογειοποίησης των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και εί δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες Μεσοπρόθεσμο

17
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2.
Μελέτες για εναλλακτικές μορφές ενέργειας βάσει του μυκονιάτικου μικροκλίματος και περιβάλλοντος με οικολογικούς λαμπτήρες φθορισμού και χρήση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, που σε αντίθεση με τα αιολικά πάρκα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, δεν προκαλούν αισθητική όχληση και δεν απαιτούν 
τεράστιες υποδομές

Μεσοπρόθεσμο

18
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.3. Ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) Δήμου Μυκόνου  και σχετικών δράσεων όπως η χάραξη ποδηλατοδρόμων για την 
αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και η επέκταση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με περιορισμό χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων Μεσοπρόθεσμο

19 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμο

20 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμο

21
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

5.4.1.

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

Μακρυπρόθεσμο

22 Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

1.4.3.

Αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων με μικρά ευέλικτα ηλεκτροκίνητα  λεωφορεία συνεχούς ροής που προσφέρουν τακτική σύνδεση μεταξύ των 
περιοχών Νέο Λιμάνι-Παλαιό Λιμάνι- Φάμπρικα-Αεροδρόμιο- Άνω Μερά, μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση 
δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα και προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και 
εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Μεσοπρόθεσμο

23 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για 
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση 
σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας (προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού κ.α.) και μεταφορά live 
πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων 
κτλ. και δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης θέσης (και πληρωμής) - ενσωμάτωση ενιαίας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα προσφέρει οργανωμένη παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες ιδιωτικής κρουαζιέρας με ιστιοπλοϊκό ή yacht, τις παροχές και το πρόγραμμα 

Βραχυπρόθεσμο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (4)

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

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

24
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

4.2.1.
-Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας
-Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου κατά την έξοδο των επιβατών από τον λιμένα με την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα αξιοθέατα του προορισμού, τις αποστάσεις και τα 
μέσα πρόσβασης, καθώς και την ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων

25 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

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

26
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.1.
Προστασία της περιοχής του Ανεμόμυλου μέσω της προσπάθειας ένταξης τους στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO ώστε η προβολή τους να βασιστεί σε ολοκληρωμένο σχέδιο 
και να διασωθεί η ιστορική ταυτότητα της περιοχής 

27
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.2.

Εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα:
-Τακτική συντήρηση οδοστρώματος, ορθή σήμανση (απομάκρυνση λανθασμένης, κατεστραμμένης ή / και μη διεθνώς αναγνωρίσιμης σήμανσης) και οδικός φωτισμός
-Σχέδιο διαπλάτυνσης ή / και αποτελεσματικότερης σήμανσης των οδικών αξόνων που οδηγούν σε παραλίες
-Καταγραφή των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου και δημιουργία κρηπιδωμάτων που μείωσης ταχύτητας στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, ανακλαστήρων οδοστρώματος
-Απελευθέρωση πεζόδρομων και πλατειών από παρκαρισμένα αυτοκίνητα

28
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 4.4.1

Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και 
Nαυτικού Tουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, χρήση συστήματος καθαρισμού καυσαερίων, αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα 
κρουαζιερόπλοια, φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παροχής ρεύματος, συστήματα που επιτρέπουν την παύση της λειτουργίας των μηχανών κατά τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων) και 
διαδικασίες παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε.

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (5)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
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29 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.4.

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. 

30
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

4.2.1.
Κατάλληλος προγραμματισμός της άφιξης και  προσέγγισης των κρουαζιερόπλοιων, καθώς η χωρητικότητα του λιμανιού δυσκολεύει την ταυτόχρονη παρουσία δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. 
Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.) και διασφάλιση εφαρμογής του κανόνα ISPS

31 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. 

Δράσεις βελτίωσης βασικών και συμπληρωματικών υποδομών και συγκεκριμένα: 
-Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)
-Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία της Χώρας που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, τους Μύλους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να 
αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό
-Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
-Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και προσθήκη τουαλετών στο χώρο του λιμανιού 
της Δήλου)

32 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.
Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου του νησιού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης 
προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας, τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και 
στην διατήρηση της αρχιτεκτονικής και της ταυτότητας του προορισμού (αφορά αστική ανάπλαση στην Άνω Μερά)

33 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Δημιουργία των αναγκαίων μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα βελτιώσουν και θα διαμορφώσουν κατάλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. χωροθέτησεις καταδυτικών πάρκων, μαρίνων και 
καταφυγίων) και ενέργειες βελτίωσης διανησιωτικής και ενδοπεριφερειακής ακτοπλοΪκής συνδεσιμότητας του νησιού

34 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.3.
Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του νησιού (κοσμοπολίτικος 
χαρακτήρας, υψηλής κατηγοριοποίησης ξενοδοχειακές υποδομές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επιλογές στην γαστρονομία, πλήθος επιλογών τουριστικών δραστηριοτήτων, μοναδικές παραλίες 
και  διεθνώς αναγνωρίσιμα σημεία / προορισμοί του νησιού, γειτνίαση με τον ξεχωριστό αρχαιολογικό πλούτου και σημασίας της Δήλου, high end τουριστικές υπηρεσίες κ.α.) καθώς και σε αξίες όπως  
καθαρότητα, παράδοση, αυθεντικότητα 

35 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1.
Δράσεις ψηφιακής και έντυπης προβολής, και συγκεκριμένα:
-Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν δρομολόγια στις Κυκλάδες καθώς και πτήσεων 
charter ξένων tour operators
-Διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας, αναγνωσιμότητας και αξίας με στοχευμένες προβολές video, εικόνας και κειμένων και προώθηση εντός της ροής της ειδησεογραφίας

36 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.
-Συχνός καθαρισμός του οδικού δικτύου από τα απορρίμματα που συγκεντρώνονται στις άκρες και στις εκτάσεις που περιβάλλουν το δρόμο 
-Ανάπτυξη περιπατητικών / ποδηλατικών διαδρομών και ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με στόχο τη μείωση της ενοικίασης και χρήσης αυτοκινήτου, καθώς και της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (6)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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37 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. 

Επίσπευση της κατασκευής νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου, ενίσχυση και υλικοτεχνική υποστήριξη του Λαογραφικού και Ναυτικού Μουσείου και τέλος μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης και ανάπτυξης ανάλογων εκδηλώσεων, καθώς συνδυάζεται με το προφίλ της Μυκόνου, των καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων που αυτή προσφέρει και στο 
κοσμοπολίτικο και νεανικό προφίλ των επισκεπτών της

38
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.1.

Διενέργεια/ διοργάνωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων και συγκεκριμένα :
-Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής κατά τις εκτός αιχμής περιόδους (Άνοιξη, μέσα Σεπτέμβριου, Οκτώβριο) με χρηματοδότηση και μακροχρόνιο προγραμματισμό ώστε να γίνει θεσμός με 
δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών
-Θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ με έμφαση στον τοπικό πολιτισμό και τη λαογραφία μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται τα τοπικά προϊόντα (π.χ. υφαντά και χειροτεχνήματα) με παράλληλη 
παρουσίαση μουσικών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων
-Οργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων με εστίαση στην ανάδειξη της Δήλου και του αρχαιολογικού της χώρου

39
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.2.

Δράσεις αναβάθμισης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού:
-Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό storytelling, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων
-Ενίσχυση προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και της αναβάθμισης των καφετεριών και των χώρων 
εστίασης των μουσείου όπως υπαγορεύουν οι σύγχρονες τάσεις του πολιτιστικού μάνατζμεντ
-Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών απαιτητικών τουριστών και επιτρέπουν στους 
επισκέπτες να κατανοήσουν το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο των μνημείων και την πολιτιστική ταυτότητα της Μυκόνου, ενταγμένη στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες του 
γεωγραφικού χώρου, όπως διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες (Βενετοκρατία, Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ.)

40 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.4.

Δράσεις αναβάθμισης εμπειρίας επισκεπτών:
-Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους των νησιών
-Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και πιστοποίησης ποιότητας, διεθνούς εμβέλειας, εθνικής, 
περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών
-Η Δήλος αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο στην ανάπτυξη της εμπειρίας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί στο αφηγηματικό περιεχόμενο για την προβολή & προώθηση του 
προορισμού και των σχετικών εμπειριών

41
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.4.

Δράσεις ανάπτυξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα:
-Ανακατασκευή / συντήρηση και ασβέστωμα πλακόστρωτων σε δημόσιους δρόμους και συντήρηση των παραδοσιακών οικημάτων
-Ανάπλαση / ανάδειξη της περιοχής των Μύλων που έχει μετατραπεί σε δημόσιο πάρκινγκ με κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
-Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Χώρας (σταδιακή υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ κτλ.)
- Προστασία / ανάδειξη  του λαογραφικού πλούτου του νησιού  (π.χ. περιστεριώνες, πατητήρια και κελιά) 

42
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
5.3.1.

Ολοκλήρωση έργου Δήμου Μυκόνου για εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του νησιού. Περιλαμβάνει σχετικές 
αξιόλογες δράσεις, όπως:
−Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας «Peter Pelekan’s Mykonos Virtual Guide» που χρησιμοποιεί την εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις σημείων ενδιαφέροντος και διαδρομών 
στη Χώρα της Μυκόνου και στη Μικρή Βενετία, ενώ με συνδυασμό τεχνικών κινηματογραφικής εικονικής πραγματικότητας (Cinematic VR 360ο) και εικονικής πραγματικότητας με τρισδιάστατα 
γραφικά VR και με εικονικό οδηγό τον Πέτρο τον Πελεκάνο (μασκότ της Μυκόνου), θα δίνονται πληροφορίες για τα αξιοθέατα του νησιού και οι επισκέπτες θα καθοδηγούνται σε πέντε γλώσσες
−Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) «Mykonos AR Augmented Reality» που θα συνδυάζει την πραγματική και την εικονική περιήγηση σε 5 επιλεγμένα σημεία του νησιού (κυκλαδίτικα 
σπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφέρον, Κάτω Μύλοι κ.α.), έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να απολαμβάνει μία βελτιωμένη εμπειρία ξενάγησης χωρίς τη βοήθεια ξεναγού
−Ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας «Mykonos Giants Hunt» που θα βασίζεται στον αρχαιοελληνικό μύθο εξόντωσης των Γιγάντων από τον Ηρακλή στο νησί της Μυκόνου
−Ψηφιακό παιχνίδι «Gaming Delos: The Myths», με στόχο την ανακάλυψη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων της Δήλου, εμπνευσμένο από τις μυθολογικές ιστορίες, οι οποίες συνδέονται με τα 
αρχαιολογικά ευρήματα της Δήλου

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (7)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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43 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς επιχειρήσεις, πολίτες και επισκέπτες

44 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.1. Προώθηση τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων (πανηγύρια, θρησκευτικές γιορτές κ.α.) που συνδυάζουν τις αυθεντικές γεύσεις γαστρονομίας με την παραδοσιακή μουσικά και τα τοπικά έθιμα 

45 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Αναβάθμιση των δομών υγείας με την άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και τον ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό που απαιτείται και ανέγερση 
Νοσοκομείου Μυκόνου με ικανότητα κάλυψης των αυξημένων αναγκών και επίσπευση της λειτουργίας πλωτών ασθενοφόρων

46 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

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

47 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

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

48 Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις ενίσχυσης βιωσιμότητας και αειφορίας προορισμού και συγκεκριμένα:
-Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, με την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα έργα επέκτασης στον ΧΥΤΑ Μυκόνου, την κατασκευή ΜΕΒΑ και την κατασκευή 
Κεντρικού Πράσινου Σημείου και προώθηση βιώσιμης διαχείρισης σκουπιδιών μέσω πολιτικής μηδενικών αποβλήτων, με μεθόδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης. Βελτίωση του συστήματος 
ανακύκλωσης με την τοποθέτηση περισσότερων μπλε κάδων, τη διαλογή ηλεκτρικών συσκευών και λαδιών, μπαταριών και ελαστικών με ταυτόχρονή ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών 
και των τοπικών επιχειρήσεων 
-Έλεγχος στα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται προς χρήση, ώστε να μην διαταράσσεται η αρχιτεκτονική του νησιού, η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση των πεζών και 
ειδικότερα των ΑμεΑ, ενώ οποιαδήποτε παρέμβαση να διασφαλίζεται ότι θα πραγματοποιείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
-Μελέτη και κατασκευή χώρων (ελεγχόμενης) στάθμευσης στη Χώρα και σε δημοφιλείς προορισμούς, καθώς και καθορισμός  ζωνών όπου απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου

49 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. 

Βελτίωση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και συγκεκριμένα:
-Συντήρηση, αναβάθμιση μαρίνων και αλιευτικών / τουριστικών καταφυγίων και ανάπτυξη δικτύου αγκυροβολιών περιμετρικά του νησιού, όπου οι καιρικές συνθήκες και οι προδιαγραφές ασφάλειας 
το επιτρέπουν 
-Ολοκλήρωση έργου για τη χωροθέτηση νέας μαρίνας μεγάλων σκαφών αναψυχής άνω των 30 μέτρων στο Πλατύ Γυαλό Μυκόνου και διενέργεια μελέτης για τη χωροθέτηση μαρίνας στο Κόρφο 
Μυκόνου για mega yachts με χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και συνεδριακό κέντρο που επιτρέπουν την προσέλκυση τουριστών υψηλής αξίας 
-Βελτίωση των συστημάτων ασφάλειας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

50
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.1.
Ανάδειξη του Νεολιθικού Οικισμού της Φτελιάς που αποτελεί από τους σημαντικότερους της συγκεκριμένης περιόδου στις Κυκλάδες και αποτελεί δείγμα της προϊστορικής κατοίκισης και 
δραστηριότητας στον προορισμό

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (8)

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

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

51

Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 5.4.2.

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης κτιριακού αποθέματος και συγκεκριμένα:
-Προστασία και διασφάλιση της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, των πλακόστρωτων δρόμων και της καθαρότητας και γραφικότητας των οικισμών
-Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας
-Μετατροπή της Πινακοθήκης (Αίθουσα Ιγγλέση) στα Ματογιάννα Μυκόνου, σε γραφείο τουριστικής ανάδειξης και ενημέρωσης με πωλητήριο δημοτικών εκδόσεων και τοπικών προϊόντων με σκοπό 
την προβολή καιπροώθηση του νησιού και των μυκονιάτικων προϊόντων
-Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Μυκόνου (μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, κάλυψη των αναγκών συντήρησης παλαιών και σπάνιων εκδόσεων και μέριμνα για μεταστέγαση της 
βιβλιοθήκης σε νέο σύγχρονο κτίριο)
-Αποκατάσταση του φάρου του Αρμενιστή ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος και να ενταχθεί στα αξιοθέατα του νησιού
-Προώθηση αστικής και αισθητικής αναβάθμιση της Άνω Μεράς ως τουριστικού προορισμού με προβολή τοπικών πολιτιστικών στοιχείων (μουσική, χορός, γαστρονομία και θρησκευτικότητα)

52 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1.

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για το προϊόν Yachting και συγκεκριμένα:
-Δημιουργία εφαρμογής φορητών συσκευών  σε πολλαπλές γλώσσες για την ψηφιακή διαχείριση των υπηρεσιών και υποδομών ελλιμενισμού που προσφέρουν οι μαρίνες / τουριστικοί λιμένες
-Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

53 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1. Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία του λιμένα στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους

54
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.1.
Ανάπτυξη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με φορέα τον Καλλιτεχνικό Σταθμό Μυκόνου που αποτελεί παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και προώθηση της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς όπως τα παραδοσιακά πανηγύρια, το εμβληματικό πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στη Δήλο, τα ήθη και τα έθιμα του νησιού

55
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 5.3.2. Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 

56 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών και των τοπικών σκευών και εργαλείων  που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαγητού όπως ξυλόφουρνοι, 
πήλινα σκεύη κτλ.

57 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.3. Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ταξί

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (9)

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

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

58
Αναβάθμιση & 

εμπλουτισμός τουριστικού 
προϊόντος

5.2.1. Προώθηση διεθνών συνεργασιών μεταξύ του θεσμού των αδελφοποιημένων πόλεων

59
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.1.
Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, της βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων 

60
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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Μύκονο (10)

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

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

• Μεταξύ των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων, οι δράσεις 1 έως και 6 
σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας 
αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού. 

• Οι δράσεις 4 και 5 αφορούν την ενίσχυση και προώθηση των διαδικασιών παραχώρησης 
του Νέου Λιμένα Μυκόνου (τμήμα του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ) και δράσεις στήριξης 
της βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητά του 
αντίστοιχα και εμφανίζουν χαμηλή Ωριμότητα/ Κόστος. Επιπλέον η δράση 4 συνδέεται 
άμεσα με την βελτίωση της προσβασιμότητας του προορισμού.

• Οι δράσεις 1 και 2 αφορούν την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής προβολής 
του προορισμού στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Προορισμού (DMO) και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων ενισχύοντας την 
κοσμοπολίτικη high end ταυτότητα της Μυκόνου.

• Σημαντική φαίνεται η δράση 3 η οποία και αφορά την διαχείριση του παράκτιου και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όσον αφορά την διατήρηση και προστασία του από 
τις συνθήκες υπερτουρισμού που εμφανίζονται στον προορισμό. Ακόμα η δράση 6 αφορά 
τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και συγκεκριμένες δράσεις ανάδειξης του (όπως 
ανάπτυξη βασικών υποδομών, δράσεις προβολής κ.α.).

• Χαμηλή βαθμολογία ως προς την Ποιότητα Ζωής αλλά υψηλή βαθμολογία ως προς το 
Προϊόν / Προβολή έχουν οι δράσεις 7 και 9 οι οποίες αφορούν βελτίωση της 
προσβασιμότητας του προορισμού και δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας όσον αφορά στις 
παραλίες.

• Κατά κανόνα, οι δράσεις του προορισμου που σχετίζονται με την προσβασιμότητα έχουν 
σχετικά αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία βάσει των κριτηρίων 
«Ποιότητα Ζωής». Εξαίρεση αποτελεί η δράση 32 η οποία αφορά την αστική ανάπλαση 
στην Άνω Μερά.

• Σημαντικές ως προς το Προϊόν αναδεικνύονται δράσεις αναβάθμισης της τουριστικής 
πύλης του προορισμού (δράση 11) και οι δράσεις αναβάθμισης λιμενικών και χερσαίων 
υποδομών σε νέο και παλιό λιμάνι (δράση 13).
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Κατασκευή υδατοδρομίου στο χώρο του λιμένα

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών του ΚΤΕΛ με εκσυγχρονισμό των χώρων αναμονής, 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.

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1. Αξιοποίηση του νέου Αεροδρομίου για ενίσχυση συνδεσιμότητας του προορισμού και προσέλκυση διεθνών τουριστών με απευθείας πτήσεις

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

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

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Στόχευση χρηστών με πραγματική πρόθεση ή επιθυμία για ταξίδι, μέσα από ειδική πλατφόρμα και real-time targeting (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence), αναλόγως των προτιμήσεων ή 

είδος διακοπών που επιθυμεί (πολυτέλειας, resort κτλ.) μεγιστοποιώντας την απόκριση του χρήστη για επιλογή της προβαλλόμενης εμπειρίας

Αναβάθμιση & εμπλουτισμός 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1. Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους (family vacation, romance, nightlife, luxury κ.α.)

Αναβάθμιση & εμπλουτισμός 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1. Σύνδεση του Ναυτικού Τουρισμού με τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού με δυνατότητα οι εκδρομές ιστιοπλοΐας ή yachting να προσφέρουν ξενάγηση στη Δήλο και στη Ρηνεία

Αναβάθμιση & εμπλουτισμός 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1. Ενεργός προώθηση της Δήλου από τις εταιρείες ενοικίασης σκαφών αναψυχής μέσω ένταξης του προορισμού στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους περιλαμβάνοντας προκράτηση 

εισιτηρίων, ξεναγό και παροχές προς τους ταξιδιώτες (νερό, snacks για την παραμονή τους στο νησί της Δήλου)

Προστασία περιβάλλοντος & 
αειφορία 4.4.2.

Καθιέρωση, σε συνεννόηση με τις εταιρείες κρουαζιέρας και σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς, ανώτατου ορίου επιβατών κρουαζιέρας / προκαθορισμένων θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, 
που θα εξυπηρετείται σε ημερήσια βάση με σκοπό την αποσυμφόρηση του νησιού από τις υψηλές ροές επιβατών κρουαζιέρας που παρατηρούνται σε περιόδους αιχμής, προτάσσοντας τη βιώσιμη 
λειτουργία του νησιού ως τουριστικού προορισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, τη μείωση του φόρτου που προκαλούν οι μεγάλες ροές επισκεπτών στα τοπικά δίκτυα 
μεταφορών και κοινής ωφέλειας, και τη μείωση της επιβάρυνσης στην τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού

Αναβάθμιση & εμπλουτισμός 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

Έμφαση στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της Μυκόνου που συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την υψηλή αισθητική βασισμένη στις αρχές της λιτότητας και της εναρμόνισης με 
τη φύση, καθώς και τις πολυτελείς πρώτες ύλες με την ανάπτυξη εμπειριών / δραστηριοτήτων  όπως διαδραστικά σεμινάρια αρχιτεκτονικής / διακόσμησης και περιηγήσεις στα σημαντικότερα αρχοντικά, 
στις πιο εμβληματικές ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις, καθώς και στις κατοικίες που αν και πολυτελείς σέβονται το φυσικό τοπίο και τα χρώματα του νησιού

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη Μύκονο

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

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

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach, του yachting, της κρουαζιέρας, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και του Γαστρονομικού Τουρισμού σε διεθνές επίπεδο 
• 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 και Άπω Ανατολής) αξιοποιώντας τις πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των υποστηρικτικών / δευτερευόντων προϊόντων για τον εμπλουτισμό των εδραιωμένων ή προς εδραίωση προϊόντων και της εμπειρίας των τουριστών
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού 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)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Μύκονος» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Μύκονος».

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 Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

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

✔
137.153

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

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Πύλες εισόδου

Σαντορίνη

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού
Ακτοπλοΐα
• Σαντορίνη - Ίος: 21 ν.μ | 35’-1h30’ / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Σαντορίνη - Μύκονος: 64 ν.μ | ~2h- 4h / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Σαντορίνη - Ηράκλειο: 65 ν.μ.| 1h50’
• Σαντορίνη - Ραφήνα: 120 ν.μ | ~6h’ / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Σαντορίνη - Πειραιάς: 127 ν.μ | ~4h50’-7h50’ / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο

Προορισμοί «Μύκονος» και «Σαντορίνη» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα των προορισμών «Σαντορίνη» και 
«Μύκονος».

Πύλες εισόδου
• Αεροδρόμιο Μυκόνου: 

− Συνδέεται καθημερινά με αρκετές πτήσεις με το «Αεροδρόμιο Ελ.  Βενιζέλος», ανάλογα με την 
εποχή και τη ζήτηση. 

− Πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις με διεθνείς προορισμούς κατά τη διάρκεια διευρυμένης 
θερινής / τουριστικής περιόδου, με περισσότερες από 20 αεροπορικές εταιρείες να 
δραστηριοποιούνται συνδέοντας το νησί με προορισμούς όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, τη Γαλλία, 
Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία Σουηδία, Ισπανία και Ελβετία.

• Νέος Λιμένας Μυκόνου 
− Κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο 

διευρωπαϊκών μεταφορών.
− Διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πειραιά, Ραφήνα, Κρήτη, Κυκλάδες (Τήνος, Σύρος, Άνδρος, 

Σίφνος, Πάρος, Νάξος, Κουφονήσια, Αμοργός, Ίος, Μήλος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη), 
Δωδεκάνησα (Πάτμος), Βόρειο Αιγαίο (Ικαρία, Σάμος, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Φούρνοι, 
Χίος) και με Θεσσαλονίκη (από 6 Μαρτίου 2021) με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων 
να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο).

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού
Ακτοπλοΐα
• Μύκονος - Σαντορίνη: 64 ν.μ | ~2h- 4h / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Μύκονος - Ραφήνα: 71 ν.μ | ~2h30’-5h / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Μύκονος - Πειραιάς: 86 ν.μ | ~3h-5h30’ / ποικίλλει ανάλογα την εποχή και το πλοίο
• Μύκονος - Ηράκλειο: 127 ν.μ ~4h30’
• Μύκονος - Θεσσαλονίκη: 221 ν.μ | ~7h

Μύκονος

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

• Αεροδρόμιο Σαντορίνης: 
− Συνδέεται καθημερινά με συχνές πτήσεις με την Αθήνα, ανάλογα με την εποχή και τη ζήτηση, 

ενώ κατά τους θερινούς μήνες συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη.
− Πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις με διεθνείς προορισμούς κατά τη διάρκεια διευρυμένης 

θερινής/τουριστικής περιόδου, με περισσότερες από 30 αεροπορικές εταιρείες να 
δραστηριοποιούνται, συνδέοντας το νησί με προορισμούς όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, τη Γαλλία, 
Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία Σουηδία, Ισπανία, Ελβετία, Δανία, Κατάρ, Ολλανδία, Φιλανδία και 
Σερβία.

• Λιμένας Θήρας
− Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας εθνικής σημασίας και ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο  

διευρωπαϊκών μεταφορών.
− Η Σαντορίνη διαθέτει απευθείας ακτοπλοϊκές συνδέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά 

του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου (Αμοργός, Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κουφονήσια, Κύθνος, 
Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Τήνος και  Φολέγανδρος) 
καθώς και τα Δωδεκάνησα (Κάρπαθος, Κάσος, Ρόδος, Χάλκη) και την Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Σητεία Κρήτης)., με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά την καλοκαιρινή περίοδο) και τη διάρκεια του 
ταξιδιού να εξαρτάται από το είδος του πλοίου. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αθήνα γίνεται 
μέσω δρομολογίων που εκτελούνται όλο το χρόνο από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας.
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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.
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

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

Κυκλάδες ΡόδοςΣαντορίνη ΚέρκυραΙόνια Νησιά ΖάκυνθοςΔωδεκάνησα ΚωςΜύκονος
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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.
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

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

Αθήνα ΚωςΣαντορίνη Ρόδος Κέρκυρα Ζάκυνθος ΜύκονοςΚρήτη
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Χαλκιδική
Η Χαλκιδική βρίσκεται μεταξύ των εδραιωμένων ή / και αναδυόμενων προορισμών με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα 
προορισμών σε αναζητήσεις στην κατηγορία «Travel» με βάση την πλατφόρμα αναζήτησης Google Trends κατά την τελευταία 
πενταετία.
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Αθήνα Σαντορίνη Χαλκιδική Μύκονος

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

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους 
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Οι όροι αναζήτησης στην παρούσα απεικόνιση αφορούν γεωγραφική τοποθεσία / 
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα (εκτός της Χαλκιδικής).
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