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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 «Σάμος & Ικαρία» ανήκει στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και εκτείνεται στις ΠΕ Σάμου και Ικαρίας.

Προορισμός «Σάμος & Ικαρία»
• O προορισμός «Σάμος & Ικαρία» ανήκει στην 

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και περιλαμβάνει τις ΠΕ 
Σάμου και Ικαρίας.

• Η ΠΕ Σάμου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
Αιγαίου Πελάγους κοντά στα παράλια της Μικράς 
Ασίας- ανατολικά βρίσκεται η Μικρά Ασία από την 
οποία χωρίζεται με τον επταστάδιο πορθμό, βόρεια 
βρίσκεται η χερσόνησος της Ερυθραίας, 
βορειοδυτικά η Χίος, δυτικά και νοτιοδυτικά η Ικαρία 
και το σύμπλεγμα των Φούρνων και νότια τα 
Δωδεκάνησα. Η Σάμος έχει ακτογραμμή 150 χλμ. και 
έκταση 477 τ.χλμ.. 

• Η ΠΕ Ικαρίας, συνολικής έκτασης ~296 τ.χλμ.,  
βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο και απαρτίζεται από 
τα νησιά της Ικαρίας, της Θύμαινας και των 
Φούρνων. Το μεγαλύτερο νησί της Ενότητας είναι η 
Ικαρία, που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με έδρα τον Άγιο 
Κήρυκο και ακτογραμμή μήκους 102 χλμ.

• Αποτελεί αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό με 
ζητήματα συνδεσιμότητας / προσβασιμότητας, αλλά 
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης με εστίαση στο
Sun & Beach, το yachting, τον Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό και τα εναλλακτικά θεματικά 
προϊόντα μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και του 
εμπλουτισμού του παρεχόμενου προϊόντος, της 
αποτελεσματικότερης προβολής και προώθησής του 
και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας και της 
προσβασιμότητάς.
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Αξιολόγηση

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα με μεσογειακό κλίμα, 
εκτεταμένη ακτογραμμή κατάλληλη για θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, εγγύτητα στα τουρκικά παράλια, πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής προσβασιμότητας υπό τη διαχείριση της Fraport Greece στη Σάμο – ωστόσο, ο προορισμός χαρακτηρίζεται ως τουριστικά αναπτυσσόμενος με σχετικά 
αδύναμη επιχειρηματική κουλτούρα στον τουρισμό, περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα, ελλείψεις σε 
βασικές υποδομές, ζητήματα προσβασιμότητας/συνδεσιμότητας ως παραμεθόρια περιοχή, ενώ αντιμετωπίζει και αυξημένες προσφυγικές ροές (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Ευνοϊκές συνθήκες για ναυσιπλοΐα αναψυχής, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά και στα τουρκικά παράλια που επιτρέπει την επίσκεψη διαφόρων 

νησιωτικών προορισμών (island hopping) - 1 μαρίνα με 258 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στη Σάμο και 3 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια - ανάγκες 
επέκτασης / αναβάθμισης του δικτύου λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους (Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO κ.α.), θρησκευτικό απόθεμα, παραδοσιακούς οικισμούς, πλούσια λαογραφική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (παραδοσιακός τρόπος 
ζωής, χοροί, μουσική, τέχνες, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα), μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο (Θεά Ήρα, Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ίκαρος) που μπορούν να συνδυαστούν με 
δραστηριότητες στη φύση για την ανάπτυξη Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού – σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση των υφιστάμενων πόρων 
(βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω της απουσίας σημαντικών αστικών κέντρων

• Προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης λόγω δύσκολης πρόσβασης και απουσίας σχετικών υποδομών

Αιτιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Δυνατότητα ανάδειξης του προορισμού σε σταθμό κρουαζιέρας, παρά την σημαντική μεταβλητότητα των ροών στη Σάμο κατά την περίοδο 2014-2019, που οφείλεται και 

στις γεωπολιτικές εξελίξεις, λόγω της γεωγραφικής θέσης του και των σημείων ενδιαφέροντος – απαιτείται αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και εστίαση στην 
προσέλκυση μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων και τουρισμού κρουαζιέρας με εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο, high-end στόχευση και υψηλότερη 
κατά κεφαλήν δαπάνη (βλέπετε επόμενη σελίδα)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Sun & Beach και του Ναυτικού Τουρισμού.

• Νησιωτικό σύμπλεγμα με μεσογειακό κλίμα θαλάσσιου χαρακτήρα με ήπιο χειμώνα και παρατεταμένο ξηρό 
και θερμό καλοκαίρι, μικρό ετήσιο ύψος βροχής και μεγάλη ηλιοφάνεια για όλο το χρόνο- κατάλληλο για 
ταξιδιώτες που επιθυμούν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο ή υπαίθριες δραστηριότητες

• Επιμέρους νησιά της Σάμου και της Ικαρίας σε κοντινές αποστάσεις που μπορούν να αποτελέσουν έναν ενιαίο 
προορισμό και για μονοήμερες αποδράσεις, καθώς συνδέονται ακτοπλοϊκώς με καθημερινά δρομολόγια, και 
διαθέτουν εγγύτητα με τα μικρασιατικά παράλια

• Εκτεταμένη ακτογραμμή 150 χλμ. και 102 χλμ. σε Σάμο και Ικαρία, αντίστοιχα, με παραλίες, οργανωμένες ή 
ελεύθερες, κοσμικές ή ερημικές, μικρές ή απλωμένες σε μήκος, με βότσαλο ή άμμο (με συνολικά 2 παραλίες 
βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία στην ΠΕ Σάμου) και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για αθλητικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα (π.χ. windsurfing, kitesurfing, θαλάσσιο σκι, ιστιοπλοΐα κ.α.), ενώ διατίθενται 
καταδυτικά κέντρα, με εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, για καταδυτικές εξορμήσεις, καθώς 
και επιχειρήσεις μίσθωσης σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες εκδρομές ή / και πρόσβαση σε μη προσβάσιμες 
παραλίες του προορισμού

• 182 ξενοδοχειακές μονάδες στο σύνολο του προορισμού (158 στην ΠΕ Σάμου και 24 στην ΠΕ Ικαρίας), με 
χαμηλό ποσοστό πολυτελών μονάδων, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέλκυση τουριστών υψηλού 
εισοδηματικού προφίλ, συγκεκριμένα μόνο το 10,6% των συνολικών δωματίων στον προορισμό ανήκουν στις 
ανώτερες κατηγορίες (4*, 5* ή 4Κ), με την Ικαρία να μη διαθέτει δωμάτια αντίστοιχων κατηγοριών:
− Η αξιοποιήσιμη πλευρά του νησιού της Σάμου, απέναντι από την Τουρκία, είναι ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου) και δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν νέες μονάδες, ενώ υπάρχει έλλειψη συνεργασίας και 
οράματος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τη συνολική ανάπτυξη του Βόρειου Αιγαίου.

• Ο προορισμός χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενος με σχετικά αδύναμη επιχειρηματική κουλτούρα στον 
τουρισμό, περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, ελλείψεις σε βασικές υποδομές (ποιότητα και 
βατότητα οδικού δικτύου στην Ικαρία, υδροδότηση, διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων κ.α.) και 
μοντέλο εξαρτημένο από tour operators και προσανατολισμένο στον μαζικό τουρισμό χαμηλής προστιθέμενης 
αξίας και έντονης εποχικότητας.

• Ο προορισμός ανήκει στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, με δύσκολη προσβασιμότητα και μη επαρκή 
συνδεσιμότητα με την ηπειρωτική χώρα, άλλα νησιά του Αιγαίου αλλά και ενδοπεριφερειακά, χρονοβόρα και 
υψηλού κόστους μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων που βασίζεται στην ακτοπλοΐα (Πειραιάς, Λαύριο και 
Καβάλα). Η ακτοπλοϊκή και αεροπορική συνδεσιμότητα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με το 
Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» με τις πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές διεθνούς 
αεροπορικής συνδεσιμότητας υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και τις 137.153 διεθνείς αφίξεις το 2019,
να αποτελεί το μοναδικό αερολιμένα στην Περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση κίνησης για το διάστημα 2015-
2019 (κατά 14,4% και 6,7% στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, αντίστοιχα).

• Η μεταναστευτική / προσφυγική κρίση σε συνδυασμό με την απρόβλεπτη συμπεριφορά της Τουρκίας και την 
αστάθεια που προκαλεί στο Αιγαίο, ζημίωσαν την εικόνα του προορισμού και δημιούργησαν αίσθηση 
ανασφάλειας γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση της επισκεψιμότητάς του.

Sun & Beach Ναυτικός Τουρισμός

Yachting (σκάφη αναψυχής)
• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες με άνεμους μέτριας 

έντασης, εκτεταμένη ακτογραμμή και παράλια 
που σχηματίζουν όρμους, ακρωτήρια και απάνεμα 
λιμανάκια, σε εγγύτητα με τις τουρκικές ακτές, 
καθώς με τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου 
ή ορισμένα νησιά των Δωδεκανήσων και των 
Κυκλάδων, συνθέτοντας έτσι έναν ενιαίο 
προορισμό για διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό 
για τους τουρίστες που επιθυμούν να 
επισκεφθούν 2 ή 3 νησιά (π.χ. island hopping σε 
Ικαρία, Σάμο, Χίο κ.α.) ή για ημερήσιες 
αποδράσεις

• Ορισμένες υποδομές και σημεία ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής σε απάνεμα λιμάνια και 
μικρούς όρμους, σε 3 χωροθετημένα τουριστικά 
καταφύγια / αγκυροβόλια (2 στη Σάμο και 1 στην 
Ικαρία), 1 οργανωμένη μαρίνα στη Σάμο 
(Πυθαγόρειο) και 1 χωροθετημένη στην Ικαρία 
(Όρμος Λευκάδας – δεν λειτουργεί) – ανάγκες 
επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου 
λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής
− Η Μαρίνα Πυθαγορείου διαθέτει 258 θέσεις 

ασφαλούς ελλιμενισμού, για σκάφη έως 43 μ., 
με σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, 
εγκαταστάσεις διαχείμασης για 170 σκάφη, 
παροχές ρεύματος / νερού, WiFi, υπηρεσίες 
ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 24 / 7, travel 
lift με δυνατότητα ανέλκυσης σκάφους έως 80 
τόνων, τουαλέτες, ντουζιέρες, πλυντήρια, 
υπηρεσίες συντήρησης, καθώς επίσης και 
χώρο για dry docking - παράλληλα 
λειτουργούν καταστήματα εξυπηρέτησης 
πελατών (σουπερμάρκετ, κατάστημα 
ναυτιλιακών ειδών, εστιατόριο, καφετέρια 
κ.α.)

Κρουαζιέρα
• Εγγύτητα με τα παράλια της Τουρκίας και το Κουσάντασι και 

δυνατότητα ανάδειξης της Σάμου και της Ικαρίας σε σταθμούς 
κρουαζιέρας, μέσω πρόβλεψης ζώνης για εξυπηρέτηση 
κρουαζιερόπλοιων εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού 
λιμένα στο Βαθύ και στο Καρλόβασι για το νησί της Σάμου και 
εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού λιμένα στον Εύδηλο 
στο νησί της Ικαρίας, καθώς οι λιμενικές υποδομές βρίσκονται 
εντός / κοντά στον αστικό ιστό με πρόσβαση και σε επίγεια 
μέσα μεταφοράς, ενώ τα νησιά διαθέτουν πόλους και σημεία 
ενδιαφέροντος (Σάμος: Πυθαγόρειο και Σπηλιά Πυθαγόρα, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Ο Ναός της Ήρας, Βιότοπος της 
Αλυκής, Καταρράκτες Καρλόβασι κ.α., Ικαρία: Φαράγγι του 
Χάλαρη, Δάσος Ράντη, Ναός Αγίας Ειρήνης Κάμπου, 
Αρχαιολογικός Χώρος Κάμπου Ικαρίας κ.α.)

• Σημαντική μείωση των επισκεπτών στη Σάμο κατά 61% και 
αύξηση των κλήσεων κρουαζιερόπλοιων κατά 83% την περίοδο 
2014-2019 με σημαντική, ωστόσο, μεταβλητότητα κατά την 
ίδια περίοδο

• Λόγω της εξάρτησης του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου του 
Βορείου Αιγαίου από τα δρομολόγια κρουαζιέρας που 
περιλαμβάνουν τα παράλια της Τουρκίας και την 
Κωνσταντινούπολη, η πορεία της κρουαζιέρας στο Βόρειο 
Αιγαίο επηρεάζεται σημαντικά από τις ευρύτερες γεωπολιτικές 
εξελίξεις στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης 
Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας (σημαντική πτώση 
επισκεπτών και κλήσεων κρουαζιερόπλοιων λόγω Αραβικής 
Άνοιξης, εμφύλιου στη Συρία, κρίσης στην Κριμαία)

• Προτείνεται η ποιοτική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών 
με εστίαση στην προσέλκυση μικρών κρουαζιέρων (π.χ.  μέχρι 
100 άτομα) με εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο 
και high-end στόχευση, σε εναρμόνιση με τον πιο εναλλακτικό 
χαρακτήρα του προορισμού, και όχι τόσο στην προσέλκυση 
περισσότερων κρουαζιερόπλοιων και μαζικού τουρισμού 
κρουαζιέρας (πιθανά περιθώρια ανάπτυξης στους shoulder 
months).
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού.

• Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO που περιλαμβάνει το Πυθαγόρειο Σάμου, τα ερείπια της αρχαίας οχυρωμένης πόλης του Πυθαγορείου (συμπεριλαμβάνεται και το Ευπαλίνειο Όρυγμα, ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά 
επιτεύγματα της αρχαιότητας που κατασκευάστηκε ~550 π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια για την υδροδότηση της αρχαίας πρωτεύουσας της Σάμου) και το Ηραίο, τα ερείπια του ομώνυμου δίπτερου ναού, 
λατρευτικού χώρου της αρχαιότητας αφιερωμένου στην Σάμια Ήρα, ιωνικού ρυθμού με τις 155 κολώνες

• Πλούσιο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεμα που περιλαμβάνει:

− αρχαιολογικούς χώρους – ιδιαίτερα σημαντικοί στη Σάμο: τα Πολυκράτεια τείχη, τα ερείπια των Ρωμαϊκών Λουτρών, το κάστρο του Πυθαγορείου που χρονολογείται από τον 7ο αι. μ.Χ., ο βυζαντινός αρχαιολογικός χώρος του κάστρου 
στο Καρλόβασι κ.α., στην Ικαρία: ο αρχαιολογικός χώρος του Κάμπου Ικαρίας με τα βυζαντινά και ρωμαϊκά ερείπια (ωδείο, κοσμικό κτίριο, υδραγωγείο, Ναός Αγίας Ειρήνης του Κάμπου) στο λόφο όπου ήταν χτισμένη η αρχαία 
πρωτεύουσα του νησιού και το Δράκανο με τα χαλάσματα της ομώνυμης αρχαίας ακρόπολής και τον μοναδικό από τους 7 πύργους που υπήρχαν στο νησί που σώζεται ακόμη κ.α. 

− μουσεία ιστορικά (Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου, Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου, Αρχαιολογικό Μουσείο Κάμπου), θεματικά (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, Μουσείο Σαμιακού Οίνου, Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο 
Σάμου, Μουσείο Αργυροχοΐας), λαογραφικά

− ξωκλήσια, μετόχια και μονές με ορισμένα να χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα και τα περισσότερα χτισμένα μετά τον 16ο αιώνα τόσο σε Σάμο όσο και Ικαρία

• Προορισμός με παραδοσιακούς οικισμούς που διαθέτουν ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία με αναλλοίωτη την εικόνα και τον τοπικό χαρακτήρα τους και σημαντική άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων με τους παραδοσιακούς χορούς (π.χ. Ικαριώτικος), τη μουσική και τα τραγούδια («αμπελοκουτσούρα», μουσική με λύρα και τσαμπουνοφυλάκα κ.α.), τις 
παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα (π.χ. βυρσοδεψία, καπνοκαλλιέργεια, αγγειοπλαστική σε Σάμο, γλυπτική, ξυλογλυπτική, ζωγραφική σε Ικαρία κ.α.), την τοπική γαστρονομία με επιρροές από τη Μικρά Ασία, καθώς και διάφορους 
τοπικούς εορτασμούς και έθιμα, που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Σάμος: έθιμο του Καδή κατά τον εορτασμό της Αποκριάς, Σπαθαραίοι, Κουμαίικα, Βουρλιώτες, το έθιμο του Άη Γιάννη του Κλήδονα, τα βαρελότα το 
Πάσχα, Ικαρία: Καριώτικα πανηγύρια τους θερινούς μήνες, «Σώρος» το Πάσχα κ.α.) σε συνδυασμό με τα λαογραφικά μουσεία του προορισμού με εκθέματα που αναδεικνύουν τα παραπάνω στοιχεία (π.χ. Λαογραφικό Μουσείο Σάμου, 
Λαογραφικό Μουσείο Καρλοβάσου κ.α.)

− Σάμος: 33 διάσπαρτα μικρά χωριά σε ολόκληρο το νησί, ορεινά και παραθαλάσσια, που αποτυπώνουν την «αυθεντικότητα» του Βόρειου Αιγαίου, με γραφικά λιμανάκια και πλατείες, τοπική αρχιτεκτονική και παράδοση, αμπελώνες 
που παράγουν το δημοφιλές γλυκό κρασί της Σάμου και πεζοπορικά μονοπάτια που ξεκινούν από τα χωριά και οδηγούν σε αξιοθέατα και καταρράκτες

− Ικαρία: τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, με ιδιαίτερο κλίμα, άγρια βλάστηση με δάση, τα αντί-πειρατικά «βραχόσπιτα» τα οποία δημιουργήθηκαν περίπου το 1700 μ.Χ., τότε που οι κάτοικοι ζούσαν με το φόβο των πειρατικών επιδρομών, και 
τα φημισμένα τοπικά πανηγύρια σε κάθε ένα από τα 60 χωριά, με τους ιδιαίτερους ανθρώπους που αδιαφορούν για την έννοια του χρόνου και ζουν σε χαλαρούς ρυθμούς – η Ικαρία βρίσκεται μεταξύ των 5 περιοχών του πλανήτη 
(Σαρδηνία στην Ιταλία, Okinawa στην Ιαπωνία, Nicoya στην Κόστα Ρίκα και Loma Linda στην Καλιφόρνια) που ανήκουν στις Μπλε Ζώνες, οι κάτοικοι των οποίων φτάνουν σε ηλικία άνω των 90 ετών

• Δυνατότητα σύνδεσης του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος με πεζοπορία, θαλάσσιες δραστηριότητες, λαογραφία και τοπικά προϊόντα για την ανάπτυξη του σύνθετων τουριστικών προϊόντων με βάση τον Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό 

• Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου (η Σάμος ως γενέτειρα της θεάς Ήρας, του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με διεθνή φήμη και ακτινοβολία ως θεμελιωτή της 
μουσικής και της σύγχρονης μαθηματικής σκέψης, και του αστροφυσικού Αρίσταρχου, ο μύθος του Ίκαρου) και της λαογραφικής παράδοσης του προορισμού για την δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου, την προβολή και την 
προώθηση του προορισμού

• Σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση (χαμηλή επισκεψιμότητα και εισπράξεις) του υφιστάμενου πολιτιστικού και θρησκευτικού κεφαλαίου και περιορισμένη ενσωμάτωση αφήγησης σχετικά με την ιστορία του προορισμού 
στην τουριστική προβολή και προώθησή του

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να 
αναπτυχθούν στον προορισμό «Σάμος & Ικαρία». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτικές κοινότητες και 4 παραδοσιακοί οικισμοί, οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί με 

δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα, τον εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού και του Γαστρονομικού Τουρισμού, καθώς και την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με σημαντική βιοποικιλότητα, ποικιλομορφία και προστατευόμενες περιοχές ενώ παράλληλα προσφέρεται για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση, με τη Σάμο να διαθέτει δυναμική για ανάδειξη σε κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία, καθώς διαθέτει το πιο 
εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην νησιωτική Ελλάδα (40 μονοπάτια συνολικού μήκους ~260 χλμ.) και σχετικό ιστότοπο (Samos Hikes) 
προβολής, προώθησης και πληροφόρησης (βλέπετε επομένη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ορεινούς όγκους με θάλασσα, κατάλληλο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως π.χ. θαλάσσια αθλήματα, καταδύσεις και 

ορεινή ποδηλασία που μπορούν να συντελέσουν στον εμπλουτισμό του Sun & Beach τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (βλέπετε 
επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν
• Παραδοσιακή γαστρονομία, πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως 

οινοτουριστικός προορισμός, καθώς η Ικαρία διαθέτει οινοποιεία και τον οίνο ΠΓΕ Ικαρία, ενώ η Σάμος διαθέτει οινοποιητική παράδοση, ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή (οίνος ΠΟΠ Σάμου - Άσπρο Μοσχάτο Σάμου με διεθνή αναγνώριση, οίνος ΠΓΕ Πλάγιες Αμπέλου) με τον Ενιαίο Οινοποιητικό 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Γεωθερμικό δυναμικό, ραδιενεργές πηγές και 1 αναγνωρισμένος Ιαματικός Φυσικός Πόρος από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στην Ικαρία με ανάγκες βελτίωσης / 

αναβάθμισης / επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργίας νέων για την πλήρη αξιοποίηση των πηγών και την ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας ως στοιχείου 
εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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, Οικοτουρισμού και Sports 
& Activities που έχουν αναγνωρισθεί.

• Ορεινοί όγκοι και πλούσιο φυσικό περιβάλλον που μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό πόρο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
όπως ορεινή ποδηλασία / τρέξιμο, ιππασία, σχετικές υποδομές 
(αναρριχητικά πεδία, σηματοδοτημένα και χαρτογραφημένα μονοπάτια 
περιήγησης και ορειβασίας στη Σάμο κ.α.) και δραστηριοποίηση 
πεζοπορικών και ορειβατικών ομίλων που διοργανώνουν εκδρομές και 
σχετικούς αγώνες 

• Δυνατότητα ανάδειξης σε προορισμό για εξειδικευμένες θαλάσσιες 
δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής:
− Παραλίες κατάλληλες για windsurfing και kitesurfing (Σάμος: 

Κοκκάριο, Πυθαγόρειο, Μύκαλη, Ικαρία: Μεσσάκτη) με σχετικές 
επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού και εκμάθησης – δυνατότητα και 
για άλλα θαλάσσια σπορ (jet-ski, θαλάσσιο σκι, stand up paddle κ.α.)

− Οργανωμένα καταδυτικά κέντρα, πιστοποιημένα από τον οργανισμό 
PADI, με εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
εκπαιδευτικά προγράμματα και καταδυτικές εκδρομές, καθώς και 1 
ναυάγιο στην Ικαρία που βρίσκεται στη λίστα με τα 91 ναυάγια που 
πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού και Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) για οργανωμένες 
καταδύσεις αναψυχής

Sports & ActivitiesΟικοτουρισμός

• Φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα, με χερσαία και υδατικά 
οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, με ευνοϊκές συνθήκες 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη 
φύση (πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία, ορνιθοπαρατήρηση, ψάρεμα)
− Η Σάμος είναι ένα καταπράσινο ορεινό νησί με πευκοδάση, ελαιώνες, 

εκτάσεις με εσπεριδοειδή και εύφορους αμπελώνες, παρθένο τοπίο 
που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Το νησί προσφέρεται για 
παρατήρηση  πουλιών, αφού αποτελεί σημαντικό σταθμό για 
μεταναστευτικά είδη ως καταφύγιο, τόπος αναπαραγωγής / 
διαχείμασης (υδροβιότοπος στην περιοχή μεταξύ Ποτοκακίου και 
Ηραίου, λίμνη Γλυφάδα, υδροβιότοπος Αλυκής, κοιλάδα των 
Αηδονιών, βουνά Κέρκης και Άμπελος). Επιπλέον, η Σάμος διαθέτει 
σημαντικό αριθμό σπηλαίων (~80) και βαράθρων.

− Η Ικαρία αποτελεί βιότοπο σημαντικής αξίας με πλούσια 
ορνιθοπανίδα, ενδημικά και σπάνια φυτά με θαλάσσια, βραχώδη και 
δασικά οικοσυστήματα με ανάγκη προστασίας από την υποβάθμιση 
λόγων ανθρωπογενών πιέσεων.

• Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον προορισμό, με βάση την 
εθνική και διεθνή νομοθεσία που ωστόσο δεν έχουν προβληθεί / 
αξιοποιηθεί κατάλληλα από εθνικούς φορείς: 8 περιοχές Natura με 4 
ειδικές ζώνες διαχείρισης (ΕΖΔ) και 4 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 8 
βιότοποι Corine, 11 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

• Η Σάμος διαθέτει το πιο εκτεταμένο δίκτυο χαρτογραφημένων και 
σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών στη νησιωτική Ελλάδα με 
40 διαδρομές (~260 χλμ.), από απλές πεζοπορίες μέχρι  ορειβατικές 
διαβάσεις ή διασχίσεις μεγάλου μήκους που διέρχονται από τα δάση, τα 
βουνά, τις παραλίες και τα χωριά του νησιού – το δίκτυο (Samos Hikes)
αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 και διαθέτει ιστότοπο με αναλυτική πληροφόρηση 
σχετικά με τις διαδρομές (περιγραφή, χάρτης, υψόμετρικο διάγραμμα, 
δυσκολία, χρόνος).

• Η Ικαρία διαθέτει περιπατητικές διαδρομές με αρκετές να μην είναι 
σηματοδοτημένες, ενώ ο Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας 
διοργανώνει συχνά εκδρομές.

• Αγροτικές κοινότητες και 4 αναγνωρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί με 
σημαντική αγροτική παραγωγή, πλήθος τοπικών πρώτων υλών και 
παραγόμενων προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, παραδοσιακό ούζο, 
βότανα και αιθέρια έλαια, σούμα «η τσικουδιά της Σάμου» στη Σάμο, 
κτηνοτροφικά προϊόντα, μέλι, γλυκά του κουταλιού, κρασί, αλιεία στην 
Ικαρία κ.α.)

• Οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / 
συνεταιρισμοί (π.χ. Τυροκομείο Μαρίας Τσακωνίτη Ικαρίας, 
Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σάμου, Οινοποιητικός Συνεταιρισμός 
Σάμου κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να 
διασυνδεθούν με τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία 
βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα και τον εμπλουτισμό του 
Sun & Beach, Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και Γαστρονομικού 
Τουρισμού και την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού 
Υπαίθρου

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

• Η Ικαρία, λόγω της ιδιόμορφης γεωλογικής και τεκτονικής δομής της, διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό 
με θερμομεταλλικές και ιδιαίτερα ραδιενεργές πηγές που αναβλύζουν από τη θάλασσα στις βορειοανατολικές 
και νοτιοανατολικές ακτές του νησιού, με ορισμένες υποδομές:

− Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο «Απόλλων» στην πλατεία των Θερμών ο μοναδικός αναγνωρισμένος Ιαματικός 
Φυσικός Πόρος από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού (Απόλλωνας, Δήμου Ικαρίας).

− Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός» στην πόλη του Αγίου Κηρύκου

− Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο «Σπήλαιο» στην παραλία των Θερμών μέσα σε φυσική σπηλιά

αλλά και πηγές με περιορισμένη αξιοποίηση (Ιαματικές πηγές Αγίας Κυριακής και Λουτρά Λευκάδας), που με 
βελτίωση / αναβάθμιση / επέκταση και ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και τουριστικών προϊόντων / 
υπηρεσιών (πιθανότατα με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων) θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας.

• Υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό σε λοιπές μονάδες του προορισμού, με παροχή υπηρεσιών spa και 
άλλων θεραπειών αναζωογόνησης και περιποίησης

Τουρισμός Ευεξίας

• Τοπική αγροδιατροφική παραγωγή (ελαιόλαδο Σάμου ΠΓΕ, μέλι, γλυκά του κουταλιού, αλιεύματα κ.α.), 
παραδοσιακή γαστρονομία της Σάμου - με επιρροές από τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερες συνταγές όπως η γεμιστή 
πλάτη κατσικιού ψημένη στο φούρνο, οι ρεβυθοκεφτέδες, οι κολοκυθοανθοί, τα μπουρέκια κολοκύθας και 
τυριού, η «γιορτή, κατσίκι βρασμένο σε καζάνι για 12 ώρες με κρεμμύδια και αλεσμένο σιτάρι που σερβίρεται 
μετά τη Θεία Λειτουργία κατά τον εορτασμό Αγίων και παραδοσιακά γλυκά (τηγανίτες, ξεροτήγανα, ταχινόπιτα, 
πετιμέζι, μπακλαβάς κ.α.) – και της Ικαρίας, που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή (λαχανικά, βότανα, 
ελαιόλαδο, τυρί, ψάρια και κατσίκι) και περιλαμβάνει συνταγές όπως το «σούφικο», το γαμοπίλαφο με κατσίκι, 
το γεμιστό κατσίκι, η κακαβιά, τα τυροπιτάκια με καθούρα κ.α. και παραδοσιακά εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, 
ουζερί και ταβέρνες

• Η Σάμος αποτελεί προορισμό με σημαντικό οινοτουριστικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει μακρά παράδοση στην 
οινοποιία από την αρχαιότητα και συστηματική καλλιέργεια της ποικιλίας σταφυλιών «Μοσχάτο» από το 1600 
μ.Χ. με το σαμιώτικο γλυκό κρασί να εξάγεται στο εξωτερικό. Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στο νησί με τους αμπελώνες (18.000 στρέμματα), συνήθως φυτεμένους σε αναβαθμίδες, 
να συγκεντρώνονται κυρίως στη βόρεια πλευρά του νησιού ανάμεσα στο Καρλόβασι και την πόλη της Σάμου και 
σε μικρότερο βαθμό στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στο Πυθαγόρειο, στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά, 
και τους οίνους ΠΟΠ Σάμος (Άσπρο Μοσχάτο Σάμου) και ΠΓΕ Πλάγιες Αμπέλου. 
− Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), από τους πιο παλιούς 

συνεταιρισμούς της χώρας (ιδρυμένος το 1934) με ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας, 
αποτελούσε μέχρι το 2016 τον μοναδικό οινοπαραγωγό. Συγκεντρώνει την παραγωγή του σε δύο σύγχρονα 
οινοποιεία στο Μαλαγάρι και στο Καρλόβασι, και εμπορεύεται το σύνολο της οινικής παραγωγής των μελών 
του, έχοντας κατορθώσει να κάνει τον γλυκό σαμιώτικό οίνο ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά κρασιά στο 
εξωτερικό – τα οινοποιεία είναι επισκέψιμα, ενώ ο ΕΟΣ λειτουργεί και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου που 
στεγάζεται σε πέτρινο κτίριο του 19ου αιώνα (παλαιά οιναποθήκη και βαρελοποιείο) και διαθέτει έκθεση 
παραδοσιακού εξοπλισμού παραγωγής κρασιού, σκεύη συλλεκτικές φιάλες και φωτογραφικό υλικό και 
προσφέρει οινογευστικές δοκιμές.

• Στην Ικαρία, τα αμπέλια συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές Ευδήλου και Ραχών, με τους ορεινούς 
αμπελώνες στο νησί να είναι διαμορφωμένοι σε πεζούλες. Ο οίνος ΠΓΕ Ικαρία περιλαμβάνει τόσο ερυθρές 
(Μανδηλαριά, Ασύρτικο, Φωκιανό, όσο και λευκές (Αθήρι, Μπεγλέρι) ποικιλίες, ενώ το νησί κατά την αρχαιότητα 
ήταν τόπος παραγωγής του “Πράμνειου Οίνου” ενός ερυθρού οίνου.

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Σάμος & Ικαρία» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 2,7

• Αεροπορική: 3,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
• Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» στο Δήμο Πυθαγορείου, 14 χλμ. από την πόλη της Σάμου, με πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη 

διαχείριση της Fraport Greece με 137 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019, αεροπορική σύνδεση με εσωτερικούς  προορισμούς (κυρίως με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χίο, 
Λήμνο και Μυτιλήνη) με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο), 
σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters (π.χ. Βιέννη, Μπολόνια, Βερόνα, Μιλάνο, Αμβούργο, Μόναχο, Πράγα, Ζυρίχη, Γενεύη, Λονδίνο, Βρυξέλλες κ.α.)

• Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού και σε απόσταση 12χλμ. από τον Άγιο Κήρυκο και 52 χλμ. από τον Εύδηλο, σύνδεση με εσωτερικά
δρομολόγια με Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους) 

• Η Σάμος διαθέτει 3 λιμάνια, το Καρλόβασι, το Βαθύ και το Πυθαγόρειο, και συνδέεται με τακτικά δρομολόγια με την Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά και με τη 
Βόρεια Ελλάδα με δρομολόγια από το λιμάνι της Καβάλας, καθώς και με απευθείας ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Κουσάντασι στην 
Τουρκία. Το λιμάνι της Σάμου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή επιβατική κίνηση σε σχέση με τα λιμάνια της Μυτιλήνης και της Χίου, και σύμφωνα με τα στατιστικά 
δεδομένα του 2019, μόνο το 5,8% των αφίξεων στα λιμάνια της Περιφέρειας αφορά το λιμάνι της Σάμου. Η Ικαρία έχει 2 λιμάνια τον Άγιο Κήρυκο και τον Εύδηλο, με 
τακτικές συνδέσεις με τη Νότια Ελλάδα και την Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά και με τη Βόρεια Ελλάδα από το λιμάνι της Καβάλας, καθώς και απευθείας 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 1,6

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): νησιωτικό σύμπλεγμα με μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή, εγγύτητα στα τουρκικά παράλια, πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές 
διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, που, ωστόσο, χαρακτηρίζεται ως τουριστικά αναπτυσσόμενος προορισμός με σχετικά αδύναμη επιχειρηματική κουλτούρα 
στον τουρισμό, περιορισμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων, εξάρτηση από tour operators, έντονη εποχικότητα, ελλείψεις σε βασικές υποδομές, ζητήματα 
προσβασιμότητας / συνδεσιμότητας ως παραμεθόρια περιοχή, ενώ αντιμετωπίζει και αυξημένες προσφυγικές ροές 

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,3 / 0,5): ευνοϊκές συνθήκες για ναυσιπλοΐα αναψυχής, εκτεταμένη ακτογραμμή και εγγύτητα σε κοντινά νησιά και στα τουρκικά 
παράλια που επιτρέπει την επίσκεψη διαφόρων νησιωτικών προορισμών (island hopping), 1 μαρίνα με 258 διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού στη Σάμο και 3 
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια - ανάγκες επέκτασης / αναβάθμισης του δικτύου λιμενικών υποδομών για σκάφη αναψυχής

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,125 / 0,5): γεωγραφική θέση με εγγύτητα στα τουρκικά παράλια και στη ρότα των δρομολογίων κρουαζιέρας της Ανατολικής 
Μεσογείου και σημεία ενδιαφέροντος που επιτρέπουν την ανάδειξη του σε σταθμό κρουαζιέρας – απαιτείται αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και εστίαση στην 
προσέλκυση μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων και τουρισμού κρουαζιέρας με εξατομικευμένο και εξειδικευμένο περιεχόμενο, high-end στόχευση και 
υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), θρησκευτικό απόθεμα, 
παραδοσιακοί οικισμοί, πλούσια λαογραφική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά (παραδοσιακός τρόπος ζωής, χοροί, μουσική, τέχνες, επαγγέλματα, ήθη και έθιμα), 
μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο (Θεά Ήρα, Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ίκαρος) που μπορούν να συνδυαστούν με δραστηριότητες στη φύση για την ανάπτυξη του 
προϊόντος– σχετικά χαμηλή τουριστική αξιοποίηση και απήχηση των υφιστάμενων πόρων 
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Σάμος & Ικαρία» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,4

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): τοπική αγροδιατροφική παραγωγή, αγροτικές κοινότητες και 4 παραδοσιακοί οικισμοί, οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές 
επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί με δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα, τον εμπλουτισμό του Sun 
& Beach, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού και Γαστρονομικού Τουρισμού και την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου

• Οικοτουρισμός (0,6 / 1,0): φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με σημαντική βιοποικιλότητα, ποικιλομορφία και προστατευόμενες περιοχές που
προσφέρεται για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση, με τη Σάμο να διαθέτει δυναμική για ανάδειξη σε κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία, 
καθώς διαθέτει το πιο εκτεταμένο δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών στην νησιωτική Ελλάδα (40 μονοπάτια συνολικού μήκους ~260 χλμ.) και 
σχετικό ιστότοπο (Samos Hikes) προβολής, προώθησης και πληροφόρησης 

• Sports & Activities (0,25 / 1,0): προορισμός με ευνοϊκές συνθήκες και σχετικές επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδηλατικές διαδρομές, 
διαδρομές πεζοπορίας, αθλητικής αναρρίχησης, και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις κ.α.) που μπορούν να 
συντελέσουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): παραδοσιακή γαστρονομία, πλήθος παραγόμενων προϊόντων και τοπικών συνταγών, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και σίτισης, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως οινοτουριστικός προορισμός, καθώς η Ικαρία διαθέτει οινοποιεία και τον οίνο ΠΓΕ Ικαρία, ενώ η Σάμος διαθέτει οινοποιητική παράδοση, 
ιδιαίτερα αναπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή (οίνος ΠΟΠ Σάμου - Άσπρο Μοσχάτο Σάμου με διεθνή αναγνώριση, οίνος ΠΓΕ Πλάγιες Αμπέλου) με τον 
Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία της Ελλάδας και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25/1,0): γεωθερμικό δυναμικό, ραδιενεργές πηγές και 1 αναγνωρισμένος Ιαματικός Φυσικός Πόρος από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στην 
Ικαρία με ανάγκες βελτίωσης / αναβάθμισης / επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργίας νέων για την ανάπτυξη Τουρισμού Ευεξίας 

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 2,6

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 2,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 2,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους προορισμούς με χαμηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− Ικαρία: στη λίστα με τα 9 ομορφότερα νησιά της Ελλάδας σύμφωνα με το CNN (2016), μεταξύ των κορυφαίων 8 νησιών της Ελλάδας για εναλλακτικές διακοπές και 
περιπέτεια με βάση το Conde Nast Traveler (2016) και την παραλία Σεϋχέλλες να συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 «κορυφαίων» κρυφών και άγνωστων παραλιών 
στον κόσμο με βάση δημοσίευμα του περιοδικού Stylist (2016)

• ~178 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) βάσει αξιολόγησης της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία»
• Αρχαιολογικός χώρος του Πυθαγορείου και του Ηραίου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1992

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 1,0 • ~187,9 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή) 5% 1,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~8,2 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 1,0 / 5,0
− ~10,6 % του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,2 / 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 «Σάμος & Ικαρία» θα 
πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)
Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νορβηγία, Ιταλία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία, Φινλανδία, Βέλγιο, 
Ελβετία, Πολωνία1), Ισραήλ

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος

Τουρκία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία
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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 «Σάμος & Ικαρία» θα 
πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Ηνωμένο Βασίλειο, 
Νορβηγία, Ιταλία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία, Φινλανδία, Βέλγιο, 

Ελβετία, Πολωνία), Ισραήλ

Τουρκία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
προορισμού

• Προώθηση  και/προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του διεθνούς αερολιμένα της Σάμου και ενίσχυση της συνδεσιμότητάς του με το εξωτερικό με 
εταιρείες χαμηλού κόστους

• Εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης της αεροπορικής συνδεσιμότητας με το εξωτερικό εκτός της θερινής περιόδου με την παράλληλη ανάπτυξη 
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

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

• Έργα βελτίωσης της δυναμικής του Κρατικού Αερολιμένα Ικαρίας, τα οποία περιλαμβάνουν την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης, νέους 
τροχοδρόμους και βελτίωση της οδικής προσβασιμότητας. Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο αξιοποίησης του αεροδρομίου από ιδιώτη, 
καθώς το αεροδρόμιο της Ικαρίας βρίσκεται μεταξύ των 23 περιφερειακών αεροδρομίων υπό αξιοποίηση, και ειδικότερα μεταξύ εκείνων που 
καταγράφουν μεσαία επιβατική κίνηση (από 30.000 έως 100.000 επιβάτες)

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας & 
συνδεσιμότητας του προορισμού

• Βελτίωση συνδέσεων των τουριστικών προορισμών και άμβλυνση των συνθηκών απομόνωσης του προορισμού με την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης των λιμένων Σάμου και Ικαρίας με τον Πειραιά, τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα (σε 
ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο)

• Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των λιμένων της Σάμου Βαθύ, Καρλόβασι και Πυθαγόρειο από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2020

• Έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Σάμου στο Βαθύ, με την κατασκευή θέσεων υποδοχής πλοίων, κρουαζιέρας και Megayacht, την 
κατασκευή τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 300 σκαφών, μόλου πετρέλευσης, χώρου επισκευής σκαφών και εγκαταστάσεις χώρων υποδοχής 
υδροπλάνων. Το masterplan του λιμένα είναι υπό έγκριση στην ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων) και έχει ενταχθεί στο τεχνικό 
πρόγραμμα 2020 της Π.Β. Αιγαίου

• Βελτίωση λιμενικών υποδομών λιμένα Αγ. Κήρυκου 

• Έργα αναβάθμισης λιμενικού καταφυγίου Κοκαρίου

• Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στα νησιά του προορισμού για την 
εξυπηρέτηση εξειδικευμένης κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα, προϊόν υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης σε σχέση με τη μαζική κρουαζιέρα

• Σχεδιασμός ενός βιώσιμου συστήματος ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας μεταξύ των νησιών του προορισμού (π.χ. θαλάσσια ταξί)

• Προώθηση αδειοδότησης και ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων ως μέσου άρσης της θαλάσσιας απομόνωσης και ενίσχυσης της 
ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας του προορισμού

1.1.3 Βελτίωση/αναβάθμιση του οδικού δικτύου και 
ασφάλειας

• Υλοποίηση έργου παράκαμψης Πυθαγορείου – Χώρας Σάμου 

• Ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης Σάμος- Καρλόβασι

• Παρακάμψεις μεγάλων οικισμών και κατασκευή περιφερειακών οδών και παρακάμψεων (π.χ. Πυθαγορείου Σάμου, Χώρα Σάμου, Καρλόβασι,
Παλαιόκαστρο Σάμου, οικισμός Θανούς)

• Υλοποίηση έργου Περιφερειακής Οδού Οικισμού Εύδηλου Ικαρίας

• Αντιμετώπιση βραχωδών κατολισθήσεων Ε.Ο. Δρακαίων Σάμου

• Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Ικαρίας

• Βελτίωση, ασφαλτόστρωση, φωτισμός, ορθή σήμανση και τακτική συντήρηση του οδικού δικτύου

• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα των νησιών με την 
υπόλοιπη επικράτειά τους

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, της 
υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών 

• Δημιουργία συστήματος μετακίνησης με μέσα μικροκινητικότητας σε συνεργασία με παρόχους ενοικίασης

• Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών 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.

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

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

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

1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας • Υποστήριξη, προώθηση και ενίσχυση του δικτύου και συστήματος τηλεϊατρικής στα νησιά του προορισμού, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά

• Αναβάθμιση των δομών υγείας της Σάμου και της Ικαρίας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των 
εργαστηρίων και υποδομών τους σε ΤΠΕ) και των υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και κυρίως έμφαση 
στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες 
ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

• Ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα νησιά του προορισμού «Σάμος και Ικαρία» με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (οδηγοί, διασώστες, ασθενοφόρα και άλλα μέσα 
διακομιδών και ταχείας ανταπόκρισης-μηχανές)

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σάμου

• Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης Σάμου

• Υλοποίηση έργου που αφορά στα Δευτερεύοντα Αποχετευτικά Δίκτυα Ακάθαρτων και Όμβριων Υδάτων  Πόλεως  

• Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών της Ικαρίας

• Κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης στο νησί της Ικαρίας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης εστιασμένη στον διακριτό προορισμό «Σάμος και 
Ικαρία» στο πλαίσιο ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO),  στα προϊόντα προς ανάπτυξη και στις βασικές αγορές στόχους του 
προορισμού ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

• Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του brand «Σάμος-Ικαρία» προωθώντας την ποικιλία επιλογών που προσφέρει 
ο προορισμός συνδυάζοντας κύρια και συμπληρωματικά προϊόντα και προσφέροντας πλήθος εναλλακτικών και εξατομικευμένων τουριστικών
εμπειριών

• Στρατηγικό σχέδιο προβολής των προορισμού σύμφωνα με την παγκόσμια τάση του “secret places” και των αυθεντικών εμπειριών καθώς διαθέτει 
πλήθος ανεξερεύνητων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει την ιδιωτικότητα χωρίς να αισθάνεται 
απομόνωση

• Εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής με επίκεντρο τη τουριστική προβολή της Σάμου και της Ικαρίας στο πλαίσιο της αποσύνδεσης των νησιών από 
το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, με στοχευμένες δράσεις σε ξένα έντυπα και tour operators  

• Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης στον προορισμό «Σάμος και Ικαρία» από ξένους εκπροσώπους του ταξιδιωτικού κλάδου και δημοσιογράφους που 
εκπροσωπούν κάποιο θεματικό μέσο (Famtrips-Presstrips)

• Ανάδειξη του Πολιτιστικού και Θρησκευτικού τουρισμού στον προορισμό, με επίκεντρο την προβολή του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO 
που περιλαμβάνει το Πυθαγόρειο της Σάμου, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και το Ηραίο, και δευτερευόντως το πλήθος των αρχαιολογικών και θρησκευτικών 
σημείων ενδιαφέροντος

• Προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach στον προορισμό με στόχο τη δημιουργία ενός πολυθεματικού και διαφοροποιημένου 
προϊόντος, οικονομικά αποδοτικότερου, που θα απευθύνεται σε κοινό με υψηλότερες απαιτήσεις

• Προώθηση της Σάμου και της Ικαρίας ως σταθμούς εξειδικευμένης κρουαζιέρας μέχρι 100 ατόμων με αντίστοιχη αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών 
σε Βαθύ και Καρλόβασι στη Σάμο, και στον Εύδηλο της Ικαρίας

• Οργανωμένη προβολή και προώθηση στο εξωτερικό των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός στον τομέα του αγροτουρισμού, του 
οικοτουρισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Σάμος διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα 
δίκτυα χαρτογραφημένων και σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών στη νησιωτική Ελλάδα με 40 διαδρομές διαβαθμισμένης δυσκολίας 
(Samos Hikes) 

• Προβολή και ανάδειξη του ναυτικού τουρισμού στον προορισμό «Σάμος και Ικαρία», καθώς σε συνδυασμό με την εγγύτητα με τα υπόλοιπα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου ή ορισμένα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, μπορεί να συνθέσει έναν ενιαίο προορισμό για διακοπές με σκάφος ή 
ιστιοπλοϊκό για τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν  2 ή 3 νησιά (island hopping)

• Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο –και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων- και καλλιέργεια branding πάνω στα 
ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού (συνδυασμός προϊόντων ήλιος & θάλασσα, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, τουρισμός υπαίθριων 
δραστηριοτήτων και περιπέτειας, ναυτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οινο-γαστρονομικός τουρισμός κ.α.)

• Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για 
καταναλωτές και τον ταξιδιωτικό κλάδο σε βασικές αγορές αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επισκέψεις εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με 
επιρροή στον προορισμό, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στην Περιφέρεια

• Συμμετοχή μαζί με τοπικά εμπορικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market, Λονδίνο, ITB 
Βερολίνου) και Road Shows- στα οποία θα αποστέλλονται στελέχη του τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

• Συνεργασία των  επιχειρήσεων καταλυμάτων του προορισμού για τη δημιουργία δικτύων και πρωτοκόλλων συνεργασίας  με διεθνείς tour operators και 
travel agents

• 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 Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση του προορισμού «Σάμος. Ικαρία» ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη
συνεργειών με σχετικούς φορείς
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

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

• Αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού κάλλους και της εκτεταμένης ακτογραμμής του προορισμού 
για τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα που θα εντάσσουν λιμάνια-προορισμούς, οι οποίοι μπορούν να 
υποστηρίξουν το συγκεκριμένο προϊόν

• Προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Γαστρονομικός Τουρισμός)  με την ανάπτυξη θεματικών πακέτων 
συμπληρωματικά στα κύρια τουριστικά προϊόντα του προορισμού και ειδική τιμολογιακή πολιτική τους μήνες χαμηλής τουριστικής επισκεψιμότητας

• Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό με τη 
διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης (ποδηλατικές διαδρομές, θαλάσσιες και καταδυτικές δραστηριότητες, αναρρίχηση κ.α.) και 
ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

• Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής 
προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)

• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση του σημαντικού μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου του προορισμού (η Σάμος ως γενέτειρα της θεάς Ήρας, του αρχαίου 
Έλληνα μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με διεθνή φήμη και ακτινοβολία ως θεμελιωτή της μουσικής και της σύγχρονης μαθηματικής σκέψης, 
και του αστροφυσικού Αρίσταρχου, ο μύθος του Ίκαρου) και της λαογραφικής παράδοσης για τη δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου που μπορεί 
να εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν

• Η ανεπτυγμένη αμπελοκαλλιέργεια, η οινική παραγωγή του προορισμού «Σάμος και Ικαρία» (ΠΟΠ Σάμος, οίνος ΠΓΕ Πλαγιές Αμπέλου, οίνος ΠΓΕ 
Ικαρίας ερυθρός και λευκός) και τα επισκέψιμα οινοποιεία του προορισμού, όπως και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου αποτελούν σημαντικούς πόρους 
που μπορούν να εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν τα κύρια τουριστικά προϊόντα του προορισμού

• Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό
1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 

επισκεπτών 
• Αναβάθμιση μέσων ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας και αύξηση του επιπέδου ασφάλειάς τους
• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις
• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε συγκοινωνιακούς κόμβους
• Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στον τουρισμό εμπειρίας με εισαγωγή νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας
• Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη/ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και 

πιστοποίησης ποιότητας διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών
• Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ  τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 

αγροτουριστικού ενδιαφέροντος
• Αύξηση των πολυτελών καταλυμάτων (4*, 5* ή 4Κ) προκειμένου να προσελκυστούν τουρίστες υψηλότερου εισοδηματικού προφίλ, καθώς το ποσοστό 

των καταλυμάτων που ανήκουν στις ανώτερες κατηγορίες είναι της τάξης του 10,6%, με την Ικαρία να μην διαθέτει δωμάτια αντίστοιχων κατηγοριών 
• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 

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

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

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
όπως π.χ. ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικών ειδών, τουριστικών πρακτόρων), καθώς και ως προς την λειτουργία καταστημάτων και άλλων 
τουριστικών υπηρεσιών εκτός της περιόδου τουριστικής αιχμής

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Σάμος και Ικαρία» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και 
αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και 
εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

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

• Συνεργασία με ανθρώπους επιρροής στον τομέα του τουρισμού όπως bloggers και Influencers για την ανάδειξη της αναγνωρισιμότητας του 
προορισμού σε διεθνές επίπεδο

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις  θεματικών δράσεων του προορισμού,  αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που 
εκτελούν δρομολόγια στον Διεθνή Αερολιμένα Σάμου, τον Κρατικό Αερολιμένα Ικαρίας και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,  καθώς και 
πτήσεων charter ξένων Tour Operators

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

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

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

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multi- channel)

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

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

1.3.3. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

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

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

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

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

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού βιώσιμου και 
αειφορικού προορισμού

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης 
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της 
οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) 

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

• Διευθέτηση ορεινών υδρολεκανών της ΠΕ Σάμου και πρόταση τεχνικών έργων για την μείωση των καταστροφών στο φυσικό και στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον

• Καταγραφή, ταξινόμηση και χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, που απώλεσαν την δασική βλάστηση 
λόγω υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας. Μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση από το Δήμο Ικαρίας
• Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο νησί της Ικαρίας
• Μελέτη προστασίας και ανάδειξης του δάσους στο Ράντη Ικαρίας
• Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Ικαρίας 
• Έργα προστασίας παράκτιας ζώνης Καρλόβασου Σάμου
• Εκπόνηση μελέτης για την αποφυγή του κινδύνου εδαφικής ερημοποίησης της Ικαρίας
• Ανάπτυξη συστημάτων διαλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
• Δημιουργία και διαχείριση πράσινων σημείων και σημείων ανακύκλωσης στη Σάμο
• Έργα κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης στη Σάμο 
• Βέλτιστη διαχείριση υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και των τυροκομικών μονάδων
• Μέτρα ενθάρρυνσης των τουριστικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση δράσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω οικοσήμανσης 

(Eco-Label)
• Κινητροδότηση σε ιδιώτες / τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τη βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και 

περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
• Ρύθμιση και έλεγχος των χρήσεων γης και προσδιορισμός των όρων δόμησης και λειτουργίας τουριστικών υποδομών 
• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα νησιά

1.4.2. Βελτίωση του ενεργειακού προφίλ των νησιών 
και προώθηση δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ 
και εξοικονόμησης ενέργειας

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των προορισμών
• Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας στον προορισμό
• Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία
• Προώθηση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ενεργειακής διασύνδεσης εκείνων των νησιών του Βορείου Αιγαίου που θα συνδεθούν με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας και απομάκρυνση όλων των εργοστασίων της ΔΕΗ από αυτά
• Προώθηση ενεργειακής αυτονομίας των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών του Βορείου Αιγαίου με επενδύσεις σε ΑΠΕ για την παραγωγή πράσινης

ενέργειας και σε υβριδικές μονάδες. Προώθηση, ανάδειξη και υλοποίηση δικτύου «έξυπνων» ενεργειακά και αειφόρων νησιών κατά τα πρότυπα των 
επενδυτικών project σε Αστυπάλαια, Τήλο και Χάλκη στα Δωδεκάνησα 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας

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

• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με περιβαλλοντικά φιλικών ή/και 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη 
συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων

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

• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο εκείνων των νησιών, 
όπου παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

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

• Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και των 
διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται τόσο στη Σάμο, όσο και στην Ικαρία

• Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζουν

• Προστασία 8 περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000, με 4 ειδικές ζώνες διαχείρισης (ΕΖΔ) και 
4 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 8 βιότοπους Corine και 11 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

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

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

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

• Εκπόνηση Δασοπονικού σχεδίου - Αντιπυρικού σχεδίου – Χαρτογραφήσεις Δημοσίων και Μη Δημοσίων Δασών/Αντιπυρικών υποδομών

• Έργα θωράκισης από διάβρωση παράκτιων οικισμών και τουριστικών προορισμών. Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του
παράκτιου μετώπου του προορισμού, και στην Ικαρία. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ 
άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

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

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

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

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

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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

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

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό, τις απαιτούμενες συνέργειες για την 
απόκτηση / διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αγορών στόχων, καθώς και τις απαιτήσεις σε σχέση με θεματικά 
τουριστικά προϊόντα

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

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

• 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

• 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

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του προορισμού

• Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων που θα αφορούν ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες, όπως γνώση ξένων γλωσσών - μη ευρωπαϊκών -, digital 
marketing, σύγχρονες τεχνικές management 

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

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

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 τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τον τουρισμό 
εμπειρίας (π.χ. εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει των προσφερόμενων προϊόντων στον προορισμό)

• Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης), μεταξύ άλλων για 
κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά προϊόντα

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

• Συμβουλευτική στήριξη ΜμΕ του τομέα τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών, εξωστρέφειας και δικτύωσης 
στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών 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. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach του προορισμού

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας και γενικότερων παρεχόμενων υπηρεσιών του Κρατικού Αερολιμένα Ικαρίας

• Ανάδειξη των αναβαθμισμένων υποδομών του Διεθνή Αερολιμένα «Αρίσταρχος ο Σάμιος» και ενίσχυση των διεθνών πτήσεων του όλη τη διάρκεια του 
έτους για την άμβλυνση της εποχικότητας του προορισμού

• Σχεδιασμός και μελέτη για την ορθολογική ένταξη των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων συμπληρωματικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, 
προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, για παράδειγμα με τη δημιουργία χώρου υποδοχής 
υδροπλάνων στο Βαθύ της Σάμου

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

• Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας μονοπατιών που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες

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

• Ανάπτυξη/ Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑΜΕΑ,  άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με 
περιορισμένη όραση (π.χ. σύστημα seatrack αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα). 

• Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο

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

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

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

• Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους 
επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach

• Ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων S&B τα οποία θα στοχεύουν στην άμβλυνση της εποχικότητας του προορισμού με ανάδειξη των υπαίθριων
δραστηριοτήτων που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (πεζοπορία, ιππασία, καταδύσεις κ.α.)

• Ανάδειξη των υποδομών του Sun & Beach και ενίσχυση της προβολής του μεγάλου εύρους των αθλητικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα, που μπορεί 
με ασφάλεια να απολαύσει ο επισκέπτης στις περισσότερες παραλίες της Σάμου και της Ικαρίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τόσο στη Σάμο όσο και την 
Ικαρία υπάρχουν αρκετές παραλίες που διαθέτουν άριστες υποδομές για windsurfers όλων των επιπέδων, από αρχάριους έως επαγγελματίες

• Ανάδειξη της εκτεταμένης ακτογραμμής σε Σάμο και Ικαρία με συνολικά 2 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία στην ΠΕ Σάμου, αλλά και της 
ποικιλίας των παραλιών που διαθέτουν τα νησιά με πολλές δυνατότητες δραστηριοτήτων, όπως καταδύσεις, μισθώσεις σκαφών αναψυχής για 
θαλάσσιες εκδρομές κ.α.

• Οργάνωση του κυρίαρχου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους ανάλογα με το νησί

• Ανάδειξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach όλο το χρόνο, καθώς ο προορισμός «Σάμος και Ικαρία» έχει εξαιρετικό κλίμα, με ήπιο 
χειμώνα και παρατεταμένο ξηρό και θερμό καλοκαίρι, ιδανικό για υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Η υψηλή εποχικότητα του νησιού θα 
μπορούσε να αμβλυνθεί με την προώθηση του τουρισμού τρίτης ηλικίας, καθώς το νησί διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές
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Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

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

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με αγροτουρισμό δημιουργώντας αυθεντικές βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες, οι οποίοι 
θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς και τοπικά προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τόσο στη Σάμο όσο και την Ικαρία 
υπάρχει σημαντική αγροτική παραγωγή, οικογενειακές κτηνοτροφικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις  κ.α., που μπορούν να αξιοποιηθούν και  να 
διασυνδεθούν με τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία βιωματικών εμπειριών

• Δυνατότητα εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον Sports & Activities και τον τουρισμό περιπέτειας, καθώς υπάρχουν 
οργανωμένες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο προορισμός διαθέτει παραλίες κατάλληλες για windsurfing/kitesurfing, με 
επιχειρήσεις εκμάθησης και ενοικίασης εξοπλισμού για θαλάσσια σπορ (jet ski, SUP κ.α.), καθώς και οργανωμένα καταδυτικά κέντρα, πιστοποιημένα 
από τον οργανισμό PADI

• Εμπλουτισμός του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος με συμπληρωματικά, όπως ο οικοτουρισμός και οι μοναδικές ενναλακτικές δραστηριότητες που 
μπορεί κανείς να απολαύσει στον προορισμό, όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, η ορνιθοπαρατήρηση  και το ψάρεμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 
προορισμός περιλαμβάνει 8 περιοχές Natura 2000, 8  βιότοπους Corine και 11 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
αναπτύξουν εναλλακτικές δραστηριότητες

• Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον οινοτουρισμό, καθώς ο προορισμός διαθέτει μακρά παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια 
και την οινοπαραγωγή. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσείο Σαμιακού Οίνου, στο οποίο παρουσιάζονται εκθέματα εξοπλισμού παραγωγής κρασιού και 
διοργανώνονται οινογευστικές δοκιμές

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

• Σύνδεση του προϊόντος Sun & Beach με τον τουρισμό περιπέτειας (περιπατητικές – πεζοπορικές – ποδηλατικές διαδρομές) και την ανάπτυξη 
αυθεντικών εμπειριών και δραστηριοτήτων

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

• Ενίσχυση της προβολής των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας ως ενιαίο προορισμό, με ποικιλία μοναδικών βιωματικών εμπειριών, συνδυαστικά με το 
τουριστικό προϊόν Sun & Beach, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

• Διαδικτυακή προώθηση και προβολή του προορισμού  ως ιδανικό προορισμό για διακοπές σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, με δυνατότητα μετάβασης σε 
αρκετά νησιά ακτοπλοϊκώς και εγγύτητα με τα μικρασιατικά παράλια 

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

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

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

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

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

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

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

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

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

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

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

• Έλεγχος ή και περιορισμός ελεύθερου camping, με στόχο την καθαριότητα του παράκτιου περιβάλλοντος 
• Χωροθέτηση ομπρελών / 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 τον προορισμό 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 και πράσινων τεχνολογιών

• 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 και την ενεργειακή
αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης και των ξενοδοχειακών μονάδων που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών
• Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Sun & Beach και των συμπληρωματικών προϊόντων / 

δραστηριοτήτων του, όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing κ.α.

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις) και των εκπαιδευτών που 

απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών 
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής

• Ενίσχυση της πύκνωσης του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) για τα νησιά που εντάσσονται στην Ζώνη Ναυσιπλοΐας 
Αναψυχής (ΖΝΑ)4  και των μικρότερων νησιών επιρροής της, στην οποία ανήκουν η Σάμος και η Ικαρία 

• Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών λιμένα Σάμου (Βαθύ), με την κατασκευή θέσεων υποδοχής Megayacht, την κατασκευή τουριστικού 
καταφυγίου χωρητικότητας 300 σκαφών, μόλου πετρέλευσης και χώρου επισκευής σκαφών 

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

• Ενιαία αναβάθμιση του δικτύου μαρίνων (ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης ιδιώτης / δημόσιο) ώστε να δημιουργηθεί συνεκτική αγορά στον 
κλάδο του yachting που θα επιτρέπει τη μετάβαση από το ένα νησί στο άλλο. Επιπλέον, απαιτείται οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των 
θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα 
προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη 
την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των μαρίνων (υπηρεσίες υποδοχής, ασφάλειας κ.α.)
• Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής /συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο) ώστε να 

εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών
• Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία ώστε να ενισχύεται η 
συνδεσιμότητα και η διατροπική μεταφορά σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος

• Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το έντονο πολιτιστικό στοιχείο της Σάμου και της Ικαρίας, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί η διεθνούς 
φήμης πολιτιστική κληρονομιά της Σάμου και η παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη του προορισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 
πλήθος των παραδοσιακών οικισμών και των διατηρητέων κτιρίων σε Σάμο και Ικαρία, αρχαιολογικοί χώροι και πλήθος ιστορικών, θεματικών και 
λαογραφικών μουσείων

• Εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού  με συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι η Σάμος αποτελεί προορισμό με σημαντικό οινοτουριστικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει μακρά παράδοση στην οινοποιία από την 
αρχαιότητα, με αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή διαδεδομένη στο νησί και οίνους ΠΟΠ Σάμος και ΠΓΕ Πλαγιές Αμπέλου. Αντίστοιχα και η Ικαρία 
έχει παράδοση στην οινοποιία με την παραγωγή του οίνου ΠΓΕ Ικαρίας, ερυθρού και λευκού 

• Προώθηση και προβολή της Σάμου και της Ικαρίας ως ιδανικό προορισμό ναυτικού τουρισμού και σύνδεσή του με τον Sports & Activities. Ο 
προορισμός ενδείκνυται για εξειδικευμένες θαλάσσιες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής, όπως windsurfing, kitesurfing, jet ski, SUP κ.α. Επίσης 
λειτουργούν οργανωμένα καταδυτικά κέντρα, πιστοποιημένα από τον οργανισμό PADI, για εκπαιδευτικά προγράμματα και καταδυτικές εκδρομές, 
καθώς και 1 ναυάγιο στην Ικαρία που μπορεί να αξιοποιηθεί για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής

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

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

• Στρατηγική προώθησης των φυσικών λιμένων, όρμων και ακρωτηρίων που αφθονούν στον προορισμό
• Ενίσχυση της ανάδειξης και της προώθησης του προορισμού και του ναυτικού τουρισμού, μέσω των διαδικτυακών σελίδων/καταχωρήσεων και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή ναυταθλητικών εκδηλώσεων με φήμη και αναγνωρισιμότητα που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης 
αθλητών και επισκεπτών. Διοργανώσεις όπως η Ναυτική Εβδομάδα/Ναυτική Βραδιά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας στοχευμένης προβολής του 
ενιαίου προορισμού με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον ναυτικό τουρισμό

3.2.3. Ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων και 
εξέταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης με κοντινούς 
νησιωτικούς προορισμούς

• Ενίσχυση της δημιουργίας και της διαφημιστικής προβολής ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων για την προώθηση του yachting, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανεπτυγμένη μαρίνα Πυθαγορείου, η οποία διαθέτει 258 θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες ασφαλείας, travel lift με δυνατότητα 
ανέλκυσης σκάφους έως 80 τόνους, χώρο για dry docking και καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών

• Ανάδειξη του προορισμού ως ιδανικό νησιωτικό σύμπλεγμα για Island Hopping, προωθώντας την πολυνησιωτικότητα, την ιδιαιτερότητα κάθε νησιού, 
την εγγύτητα των νησιών μεταξύ τους, με το Βόρειο Αιγαίο,  αλλά και με τα μικρασιατικά παράλια

Ναυτικός Τουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –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 υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα 
θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

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

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

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων yachting, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές 
και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο για να περιοριστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση στα λιμεναρχεία και η 
ταλαιπωρία των επισκεπτών 

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

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

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

• Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο 

σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς
• Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον 

πυθμένα, σημεία πρόσδεσης
• Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού
• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής και των πλοίων

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης και ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους 
υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό 
Τουρισμό και ειδικότερα τα σκάφη αναψυχής

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

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

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων, 
μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας και mentoring επιχειρηματιών του κλάδου

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

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

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Προστασία και συντήρηση του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στο νησί της Σάμου. Το μνημείο περιλαμβάνει το 
Πυθαγόρειο Σάμου, τα ερείπια της αρχαίας πόλης του Πυθαγορείου, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και το Ηραίο

• 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) των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των 
ναών και των κάστρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των ιερών ναών που επλήγησαν από τον σεισμό του 
Οκτωβρίου του 2020 σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας

• Προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των νησιών και 
της «αυθεντικότητας» του Βόρειου Αιγαίου με τα γραφικά λιμανάκια και την τοπική αρχιτεκτονική και παράδοση

• Αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού αποθέματος του κάθε νησιού, αλλά και οριζόντια θεματική 
ανάδειξη μεταξύ των νησιών του προορισμού «Σάμος και Ικαρία» προωθώντας το island hopping

• Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του οδικού δικτύου, καθώς και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / 
δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, τους 
πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό

• Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίρια, εκκλησίες, μουσεία)
• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, ιδίως από τον Απρίλιο και μετά οπότε 

ξεκινάει η σεζόν του πολιτιστικού τουρισμού
4.1.2. Αναβάθμιση υποστηρικτικών υποδομών και 

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

λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων)
• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος κάθε νησιού, ενοποιώντας τα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργώντας μια 
ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα που θα βασίζεται και θα αναδεικνύει το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στη Σάμο. Το 
Πυθαγόρειο Σάμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το  Ευπαλίνειο Όρυγμα, ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά επιτεύγματα της αρχαιότητας και το Ηραίο, 
με τα ερείπια του δίπτερου ναού αφιερωμένο στη λατρεία της Ήρας, μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο ενός τουριστικού πόλου στο Βόρειο Αιγαίο 

• Προβολή τόσο του πλήθους των αρχαιολογικών χώρων στη Σάμο και την Ικαρία, αλλά και των θεματικών/λαογραφικών μουσείων που διαθέτουν. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσείο Σαμιακού Οίνου, με εκθέματα αναφορικά με την παρασκευή του κρασιού και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σάμου, 
με μοναδικά εκθέματα από τις μονές του νησιού

• Ανάδειξη του θρησκευτικού αποθέματος των νησιών, καθώς διαθέτουν ξωκλήσια, μετόχια και μονές, με ορισμένα να χρονολογούνται  από τον 11ο 
αιώνα και τα περισσότερα να είναι χτισμένα μετά τον 16ο αιώνα τόσο στη Σάμο όσο και την Ικαρία

• Ενσωμάτωση του μοναδικού αφηγηματικού περιεχομένου των νησιών στο τουριστικό προϊόν και αξιοποίηση του σημαντικού μυθολογικού και 
ιστορικού πλαισίου της Σάμου και της Ικαρίας. Η φήμη και η ακτινοβολία της προσωπικότητας τόσο του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και φιλοσόφου 
Πυθαγόρα, όσο και του αστροφυσικού Αρίσταρχου και ο μύθος του Ικάρου είναι μερικά παραδείγματα storytelling που μπορούν να αναδείξουν το 
τουριστικό προϊόν 

• Ανάδειξη του πλήθους των καλοδιατηρημένων παραδοσιακών οικισμών με μοναδική αρχιτεκτονική, όπως το Κοκκάρι της Σάμου και των διατηρητέων 
κτιρίων τόσο στη Σάμο όσο και την Ικαρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Σάμο έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα 29 κτίσματα στο Βαθύ και το 
Καρλόβασι και στην Ικαρία 8, μεταξύ των οποίων και ο Οικισμός του Αγίου Κήρυκου

• Ανάδειξη και προώθηση των πολυάριθμων πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα τους θερινούς μήνες σε Σάμο και Ικαρία και έχουν τις ρίζες 
τους στα πανηγύρια  και τις γιορτές που διοργανώνονται με αφορμή θρησκευτικές εορτές, και αποτελούν μέρος της ζωντανής παράδοσης των νησιών

• Ανάπτυξη Film Office στην Περιφέρεια για την προώθηση του προορισμού «Σάμος. Ικαρία» ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη
συνεργειών με σχετικούς φορείς
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

4.2.2. 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. Ενδεικτικά αναφέρουμε το έντονο λαογραφικό και παραδοσιακό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον προορισμό 
(γλυπτική, αγγειοπλαστική, βυρσοδεψία κ.α.), με σημαντική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων

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

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

• Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα θεματικά/ λαογραφικά μουσεία

• Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών 
απαιτητικών τουριστών

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές και γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού με τη σημαντική οινική παράδοση της Σάμου από την αρχαιότητα και τη 
δυνατότητα των επισκεπτών να ξεναγηθούν στα οινοποιεία της περιοχής και να παρακολουθήσουν μαθήματα οινογευσίας συνοδεία τοπικών
προϊόντων

• Διασύνδεση και εμπλουτισμός του πολιτιστικού και θρησκευτικού προϊόντος με τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό, καθώς τόσο η Σάμος όσο και 
η Ικαρία διαθέτουν  φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα, χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura 2000, βιότοποι Corine και 
πλήθος παρθένων τοπίων που προσφέρονται για ορνιθοπαρατήρηση, ψάρεμα κ.α. 

• Αξιοποίηση των πλούσιων πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων των νησιών εμπλουτίζοντας τα με ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως η πεζοπορία 
και η ορειβασία  προβάλλοντας το πιο εκτεταμένο δίκτυο χαρτογραφημένων και σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών στη νησιωτική Ελλάδα, 
αυτό της Σάμου. Οι διαδρομές του δικτύου Samos Hikes διέρχονται μέσα από δάση, βουνά, παραλίες και χωριά και είναι μια πρωτοβουλία που 
αναπτύχθηκε από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020

• Ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων που θα εμπλουτίζουν το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα με την κρουαζιέρα, καθώς οι επισκέπτες αυτού του 
τουρισμού παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ναούς τόσο της Σάμου, όσο και της Ικαρίας (Πυθαγόρειο, 
Ευπαλίνειο ‘Ορυγμα, Ναός Αγίας Ειρήνης Κάμπου κ.α.)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

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

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

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

• Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

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

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

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

4.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Συντήρηση και προβολή τόσο των παραδοσιακών οικισμών των νησιών, όσο και των διατηρητέων κτιρίων τους, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας τους

• Ανάδειξη και αξιοποίηση των αντι-πειρατικών «βραχόσπιτων» στην Ικάρια, τα οποία δημιουργήθηκαν περίπου το 1700μ.Χ. τότε που οι κάτοικοι ζούσαν 
με τον φόβο των πειρατικών επιδρομών. Αποτελούν μοναδικά κτίσματα, τα οποία είναι απολύτως ενταγμένα στο φυσικό τοπίο και παρουσιάζουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. 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

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

• Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό που αξιοποιούν ψηφιακά μέσα 
τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

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

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

• Συμμετοχή και υλοποίηση διακρατικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη συνεργασία και την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος

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

4.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και 
κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομών ενός ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής Αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους 
καταλύματος παραδοσιακού τύπου, αλλά θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης και διασύνδεσης των αγροτικών, κτηνοτροφικών και 
μελισσοκομικών μονάδων της Σάμου και της Ικαρίας, με δραστηριότητες σε αγροκτήματα και αμπελώνες, και δραστηριότητες  καθημερινών αγροτικών 
ασχολιών

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων (π.χ. ιππασία με άλογα που εκτρέφονται εντός της 
μονάδας, μαθήματα μαγειρικής)

• Ανάπτυξη υποδομών μεταποίησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του Αγροτουρισμού
• Δημιουργία υποδομών εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον και προσανατολισμένων σε οικογενειακές διακοπές, με πρόβλεψη για την κατασκευή 

υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων σχεδιασμένων  για παιδιά
• Αξιοποίηση των τοπικών πόρων (τοπική κουλτούρα/οινογαστρονομία, αγροδιατροφικός τομέας) για την ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων και για τη 

διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων της Σάμου και της Ικαρίας για την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, σύμφωνα 
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές/ πρότυπα του Αγροτουρισμού. Το παρθένο τοπίο με τα πευκοδάση, τους αμπελώνες και τους ελαιώνες της Σάμου, 
αλλά και τα μοναδικά θαλάσσια, βραχώδη και δασικά οικοσυστήματα της Ικαρίας μπορούν να διασυνδεθούν με αγροτουριστικές μονάδες για τη 
δημιουργία βιωματικών εμπειριών αγροτικού χαρακτήρα

• Διασύνδεση και προβολή του αγροτουρισμού και της τοπικής γαστρονομίας, ειδικότερα της Ικαρίας, η οποία έχει συνδεθεί με τη μακροζωία. Το νησί 
της Ικαρίας είναι ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, επαρκή αγροτική παραγωγή και τοπική κουζίνα που βασίζεται στη χορτοφαγία και έχει συμπεριληφθεί 
στις 5 περιοχές του πλανήτη που ανήκουν στις Μπλε Ζώνες, οι κάτοικοι των οποίων φτάνουν σε ηλικία άνω των  90 ετών

5.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Ανάπτυξη και προβολή αγροτουριστικού προϊόντος, το οποίο θα περιλαμβάνει αυθεντικές αγροτικές βιωματικές εμπειρίες, έχοντας σαν επίκεντρο την 
επαφή των επισκεπτών με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή των νησιών. Το προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε παραδοσιακά καταλύματα και 
συμμετοχή των επισκεπτών στη διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων 

• Προώθηση αυθεντικών εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση διασύνδεση με την παραδοσιακή γαστρονομία των νησιών χρησιμοποιώντας τοπικές 
πρώτες ύλες και τις τεχνικές παρασκευής τοπικών προϊόντων. Σε ορισμένα αγροτουριστικά κέντρα οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής με βιολογικά προϊόντα και τοπικές συνταγές, αλλά και γευσιγνωσίας των τοπικών ποικιλιών (ΠΓΕ)

• Αξιοποίηση και διασύνδεση των τοπικών αγροδιατροφικών μονάδων παραγωγής και των Συνεταιρισμών της Σάμου και της Ικαρίας για την ανάπτυξη 
ενός άρτιου αγροτουριστικού προϊόντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό  Σάμου, έναν από τους παλαιότερους 
συνεταιρισμούς της χώρας (ιδρυθέντα το 1934), ο οποίος λειτουργεί και το Μουσείο Σαμιακού Οίνου μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να 
διασυνδεθεί με τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία αγροτικών βιωματικών εμπειριών που μπορούν να εμπλουτίσουν το Sun & Beach και τον 
Πολιτιστικό/Θρησκευτικό τουρισμό

• Διασύνδεση του αγροτουρισμού με τον πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό πλούτο  του σημαντικού αριθμού αγροτικών κοινοτήτων της Σάμου και της 
Ικαρίας, καθώς και των αναγνωρισμένων παραδοσιακών οικισμών με σημαντική αγροτική παραγωγή, πλήθος πρώτων υλών και παραγόμενων 
προϊόντων. Η ιδιαίτερη πολεοδομική και αρχιτεκτονική αισθητική των παραδοσιακών οικισμών σε συνδυασμό με την λαογραφική και πολιτιστική 
κληρονομιά μπορεί να διαφοροποιήσει το αγροτουριστικό προϊόν της περιοχής

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής και γνωριμίας των επισκεπτών με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη 
συσκευασία την ήπια αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό της κατανάλωσης

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένων για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε τμήματα αγοράς όπως οι Gen-Z 

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του Αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του Αγροτουρισμού

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές, θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε 
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

5.4.2. Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα
υπαγορεύει τη λειτουργία των 
αγροτουριστικών μονάδων

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

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
κ.α.)

5.4.3. Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της 
αγροτικής παραγωγής

• Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργειας της μεταποίησης και πώλησης των βιολογικών προϊόντων

• Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες (ΑΠΕ, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός) και 
να διαφυλάσσεται ο φυσικός πόρος 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης 
(π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα

Αγροτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)

5.5.2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 
• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 

και γαστρονομίας

5.5.3 Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 
αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών

• Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας

• Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και 
ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Αγροτουρισμού και του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος) 

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης
• Συνεργασία των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αγροτουρισμός



36

Σχέδιο Δράσης | Οικοτουρισμός (1)
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Βελτίωση βασικών υποδομών πρόσβασης στις 
περιοχές με οικοτουριστικό ενδιαφέρον

• Διασύνδεση των σημείων και των πόρων οικολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος του προορισμού, 
δημιουργώντας/αξιοποιώντας μονοπάτια και διαδρομές της περιοχής

• Συντήρηση του μεγαλύτερου δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών της νησιωτικής Ελλάδας στη Σάμο, με καθαρισμό πυκνής και
ελαφριάς βλάστησης των μονοπατιών, ευκρινή σήμανση, καθαρισμό των πεζοδρομικών διαδρομών για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος 
(αξιοθέατα κ.α.), τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων- χαρτών κ.α.

• Επέκταση και σηματοδότηση του περιπατητικού δικτύου της Ικαρίας 

• Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφαλείας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος
6.1.2. Δημιουργία ή / και αναβάθμιση υποδομών 

παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. 
παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης 
επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά 
καταφύγια)

• Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στη φύση, όπως πεζοπορία, ορνιθοπαρατήρηση, ψάρεμα και ιππασία σε ένα σύμπλεγμα φυσικών πόρων που 
διαθέτει ο προορισμός με υδροβιότοπους και  βιότοπους σημαντικής αξίας με πλούσια ορνιθοπανίδα, ενδημικά και σπάνια φυτά

• Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Αγ. Κωνσταντίνο Σάμου

• Δημιουργία κέντρων ενημέρωσης και προώθηση/παροχή πληροφόρησης  για τη διασύνδεση με άλλα τουριστικά προϊόντα (όπως ήπιες αθλητικές 
δραστηριότητες, πολιτιστικές/θρησκευτικές περιηγήσεις σε συνδυασμό με οικοτουριστικές δραστηριότητες κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών που 
διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο) και 
εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος

• Προβολή, προώθηση και κατάλληλη αξιοποίηση των θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας του προορισμού που περιλαμβάνει  8 περιοχές Natura με 
4 ειδικές ζώνες διαχείρισης (ΕΖΔ) και 4 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 8 βιότοπους Corine και 11 τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

• Προβολή του πιο εκτεταμένου δικτύου χαρτογραφημένων και σηματοδοτημένων περιπατητικών  μονοπατιών στη νησιωτική Ελλάδα, αυτό της Σάμου. 
Περιλαμβάνει 40 διαδρομές (260 χλμ) με διαβαθμισμένης δυσκολίας διαδρομές (Samos Hikes), αναπτύχθηκε από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και διαθέτει έναν οργανωμένο ιστότοπο με πληροφορίες σχετικά τε τα μονοπάτια

• Ανάδειξη των μοναδικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος κάθε επιμέρους περιοχής, όπως για παράδειγμα το νησί της Σάμου 
προσφέρεται για ορνιθοπαρατήρηση, αφού αποτελεί σημαντικό σταθμό για μεταναστευτικά είδη ως καταφύγιο, τόπος αναπαραγωγής  και διαχείμασης

• Προώθηση και ανάδειξη των γεωλογικών πόρων της Σάμου και του σημαντικού αριθμού σπηλαίων που διαθέτει (περίπου 80) και διασύνδεσή τους με 
τον Οικοτουρισμό. Η στρατηγική ανάπτυξης του Οικοτουρισμού θα πρέπει να συμπεριλάβει  και την ανάδειξη των σπηλαίων με τη συμβολή  του 
Σπηλαιολογικού Συλλόγου Σάμου. Στην Ικαρία αντίστοιχα υπάρχουν 37 σπήλαια και σπηλαιοβάραθρα, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα και μη 
επισκέψιμα

• Στήριξη τοπικού αγροδιατροφικού τομέα και της παραγωγής προϊόντων με σήμανση ποιότητας, προβολή ονομασίας προέλευσης και την διασύνδεση με 
τον Οικοτουρισμό

• Συνεργασία με εξειδικευμένους tour operators για την δημιουργία οργανωμένων πακέτων Οικοτουρισμού 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κ.α.)

6.2.2. Σύνδεση του Οικοτουρισμού με το πολιτιστικό 
απόθεμα

• Διασύνδεση της Οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πλήθος 
περιπατητικών διαδρομών τόσο στη Σάμο, όσο και στη Ικαρία διατρέχουν τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς, σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, αλλά και 
εκκλησιών και σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

• Εμπλουτισμός της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνδεθούν με παραδόσεις, ήθη 
και έθιμα του τόπου, χάρη στα πολυάριθμα πανηγύρια και τοπικές γιορτές που λαμβάνουν χώρα στον προορισμό τους θερινούς μήνες

Οικοτουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού 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 για 
σχετικούς προορισμούς και δραστηριότητες, την κράτηση θέσεων κ.α.

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού, με δυνατότητα 
επιλογής τρόπου μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία) βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο και ως αυτόνομη εφαρμογή για κινητές 
συσκευές για εύκολη πλοήγηση 

• Αξιοποίηση και ένταξη στην ψηφιακή πύλη που αφορά στον Οικοτουρισμό, εφαρμογών που αναγνωρίζουν με μία φωτογραφία τη χλωρίδα, την πανίδα 
και τα πετρώματα του οικοσυστήματος

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 
ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Στοχευμένες παρεμβάσεις με σκοπό την 
προστασία και την αποκατάσταση των 
προστατευόμενων περιοχών που έχουν 
υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση εντός των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

• Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων δομών και πινακίδων σήμανσης, υλοποίηση 
προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000

• Περιορισμός των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, μέσω δράσεων 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων 

• Περιορισμός των επιπτώσεων των τουριστικών δραστηριοτήτων στους θαλάσσιους και παράκτιους τύπους οικότοπων

• Μελέτη και ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των οικοτουριστικών 
προορισμών, καθώς και λειτουργία σχετικών συστημάτων και ελεγκτικών μηχανισμών

• Ολοκληρωμένα προγράμματα πιστοποιήσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται

• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και των ήπιων μορφών ενέργειας

6.4.2. Δημιουργία/ συντήρηση υποδομών 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης

• Προγράμματα κατάρτισης της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή, την προστασία και την 
ήπια τουριστική και οικονομική διαχείριση

• Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
οικοτουρισμού

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν τοπικά και οικολογικά προϊόντα / τρόφιμα και οικολογική γαστρονομία με γνώμονα ότι συμβάλλουν στη 
διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και εφαρμόζουν βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
οικοτουρισμού / τουρισμού Περιπέτειας 

• Πιστοποίηση ταξιδιωτικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στον προορισμό και  προσφέρουν υπηρεσίες με οικοτουριστικό ενδιαφέρον (π.χ. 
εκδρομές πεζοπορίας, ποδηλασίας και παρακολούθησης άγριας ζωής)

Οικοτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.2. Εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και των 
επισκεπτών

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς Οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. digital marketing)

• Καλλιέργεια και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες, για παράδειγμα 
διαπίστευση συνοδών στο Trekking από εταιρείες του χώρου, με εξετάσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

6.5.3. Στήριξη ανάπτυξης επιχειρήσεων και 
συνεργατικών σχημάτων / δικτύωσης των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου με ξενοδοχεία, tour operators του κύριου 
προϊόντος της περιοχής (S&B, Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός Τουρισμός, Ναυτικός Τουρισμός), καθώς και των πυλών εισόδου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή που θα πριμοδοτούν την προώθηση ολιστικής εμπειρίας για τον 
επισκέπτη (σεβασμός στην τοπική αρχιτεκτονική, αγρο/οικοτουριστικές εμπειρίες, πρότυπες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, προώθηση / 
καλλιέργεια / χρήση τοπικών προϊόντων στις γαστρονομικές εμπειρίες που θα προσφέρουν)

Οικοτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Ανάπτυξη υποδομών προώθησης τοπικής 
γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων

• Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά ελαιοτριβεία, οινοποιεία και κέντρα μελισσοκομικής). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μουσείο Σαμιακού Οίνου, το οποίο στεγάζεται σε ένα πέτρινο κτίριο του 19ου αι (παλιά οιναποθήκη και 
βαρελοποιείο), με έκθεση  παραδοσιακού εξοπλισμού παραγωγής κρασιού σκεύη, συλλεκτικές φιάλες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και οινογευστικές 
δοκιμές 

• Ανάπτυξη δικτύου επισκέψιμων χώρων αγροδιατροφικής παραγωγής που θα προσφέρουν ξεναγήσεις, σεμινάρια και ευκαιρίες γευσιγνωσίας

• Εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων και τυποποίηση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, που διατηρούνται ως τις μέρες μας 
από τις μικρές οικιακές μονάδες παραγωγής ή/ και  τους κτηνοτρόφους

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Διασύνδεση των γαστρονομικών εμπειριών με τα κύρια τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach και ο Ναυτικός Τουρισμός μέσω ενιαίας στρατηγικής

• Ανάδειξη και προβολή των πλούσιων οινογαστρονομικών εμπειριών της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης των νησιών και των προϊόντων/οίνων 
ΠΟΠ/ΠΓΕ όπως η ποικιλία οίνων ΠΟΠ της Σάμου/ΠΓΕ Ικαρίας και το αναματόμελο Ικαρίας και φυσικά η προώθηση της οινικής παράδοσης και 
παραγωγής τόσο της Σάμου, όσο και της Ικαρίας

• Προώθηση της πλούσιας αγροδιατροφικής παραγωγής των νησιών, όπως το ελαιόλαδο Σάμου, τα γλυκά κουταλιού κ.α., αλλά και της παραδοσιακής 
γαστρονομίας της Σάμου  με επιρροές από τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερες συνταγές όπως η γεμιστή πλάτη κατσικιού στο φούρνο, αλλά και της Ικαρίας 
που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή με παραδοσιακές συνταγές όπως το «σούφικο» και το γαμοπίλαφο με κατσίκι, ως στοιχεία διαφοροποίησης 
της οινογαστρονομίας από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου

• Διασύνδεση της μεσογειακής διατροφής των νησιών και ιδιαίτερα της Ικαρίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις Μπλε Ζώνες, και της μακροζωίας. Τα 
οφέλη της μεσογειακής διατροφής με τα τοπικά προϊόντα και ο χαλαρός τρόπος ζωής που ακολουθούν οι κάτοικοι ως σήμερα μπορούν να 
αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για να γίνει γνωστός ο προορισμός και η τοπική γαστρονομία του

• Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αφηγήματος της Σάμου και της Ικαρίας και διασύνδεσή του με την οινογαστρονομία του προορισμού. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τον «Πράμνειο Οίνο», ερυθρός ξηρός οίνος με υψηλούς βαθμούς αλκοόλης,  που κατά την αρχαιότητα παραγόταν στην Ικαρία και έχει 
συνδεθεί με τη λατρεία του Διονύσου στο νησί

• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή σε επιλεγμένα 
εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε πανηγύρια τα οποία πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στη Σάμο και την Ικαρία και προσφέρουν μια γνήσια εμπειρία στους 
επισκέπτες τόσο της τοπικής κουζίνας, όσο και των παραδόσεων των νησιών. 

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας στον τομέα του casual dining σε συνδυασμό με 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)

• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors  για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

7.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων βιωματικών γαστρονομικών εμπειριών με σεμινάρια για θέματα οινογνωσίας, μαγειρικής και διατροφής για 
τους επισκέπτες, από αγροτουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, εξειδικευμένους Tour Operators ή τοπικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε 
ορισμένες αγροτουριστικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε αγροκτήματα ή αμπελώνες οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 
μαθήματα μαγειρικής με τοπικά προϊόντα και σεμινάρια οινογνωσίας των τοπικών ποικιλιών οίνου

• Διοργάνωση επισκέψεων σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (Μέλι, Οίνος, Τυρί), συνδυασμένα με 
γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές. Ενδεικτικά αναφέρουμε το οινοποιείο Καρίμαλη, το οποίο διοργανώνει ξεναγήσεις στο οινοποιείο του 
κτήματος  και οινογνωσία στις παραγόμενες ποικιλίες με συνοδευτικά από προϊόντα που προέρχονται 100% από το κτήμα

7.2.3. Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των 
ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και 
προϊόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης 
του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της 
τοπικής ταυτότητας 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των 
ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον ενιαίο προορισμό του Βόρειου Αιγαίου και ειδικότερα με τη Σάμο και την Ικαρία. Η παρουσία της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γαστρονομικά events και road shows μπορεί να συντελέσει 
καθοριστικά στην εξωστρέφεια του γαστρονομικού τουρισμού του προορισμού με  έμφαση στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα

• Συμμετοχή αναγνωρισμένων συνεταιρισμών των νησιών (όπως ο ΕΟΣ Σάμου) σε εκθέσεις οινογαστρονομικού ενδιαφέροντος, όπως η Anuga με στόχο 
την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την προσέγγιση νέων αγορών

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού, 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 επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

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

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

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

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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, 
βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

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

7.4.2. Ανάπτυξη καλών πρακτικών για τη μεταφορά 
και αποθήκευση των παραγόμενων προϊόντων

• Διοργάνωση σεμιναρίων για τους παραγωγούς, τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και τους τοπικούς προμηθευτές για τις βέλτιστες πρακτικές μεταφοράς και 
αποθήκευσης των ευάλωτων αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια, δεδομένης της πολυνησιωτικότητας που δυσχεραίνει την 
απρόσκοπτη μεταφορά προϊόντων στο νησιωτικό σύμπλεγμα
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (3)
Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

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

• Προώθηση του «Τοπικού Ελληνικού Πρωινού» σε μία νέα εκδοχή με τοπικά προϊόντα της Σάμου και της Ικαρίας, στοχεύοντας στην γνωριμία  και 
προώθηση των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες των νησιών. Ανάλογη κίνηση παρουσίασε το 2017 και η Λέσβος

7.5.2 Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολής 
επιχειρήσεων

• Δημιουργία σήματος πιστοποίησης για κάλυψη περισσότερων τύπων επιχειρήσεων γαστρονομικού τουρισμού (π.χ. εστιατόρια, οινοποιεία, πάροχοι 
ξεναγήσεων, επιχειρήσεις λιανικής-μπακάλικα, κάβες, συνεταιριστικά πρατήρια κ.α.) για τη διασφάλιση της ποιότητας, του τοπικού χαρακτήρα και της 
αυθεντικότητας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

• Πρόγραμμα προβολής  πιστοποιημένων επιχειρήσεων (εστίασης, παραγωγής τροφίμων, καταλυμάτων, καταστημάτων τροφίμων και ποτών), κατόπιν 
ποιοτικής αξιολόγησης και ένταξη των επιχειρήσεων σε σύστημα ανάδειξης και προβολής των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή των προϊόντων 

• Αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την προώθηση, προστασία και πιστοποίηση της 
τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής

7.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων των στελεχών του τουρισμού

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

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

• Αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε συγκεκριμένους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
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Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση                        
Στρατηγικών Δράσεων
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

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

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

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

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

1
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, 
συνέργειες με τον ΕΟΤ, την Marketing Greece, το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια και εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής 
στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του διακριτού προορισμού / brand «Σάμος και Ικαρία» 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. Εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου προβολής του προορισμού σύμφωνα με την παγκόσμια τάση
του “secret places” και των αυθεντικών εμπειριών καθώς διαθέτει πλήθος ανεξερεύνητων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος στα οποία ο 
επισκέπτης μπορεί να βιώσει την ιδιωτικότητα χωρίς να αισθάνεται απομόνωση με παράλληλη προβολή με στόχο την αποσύνδεση των νησιών 
από το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, με στοχευμένες δράσεις σε ξένα έντυπα και tour operators  

Βραχυπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Έργα βελτίωσης της δυναμικής του Κρατικού Αερολιμένα Ικαρίας, τα οποία περιλαμβάνουν την επέκταση του δαπέδου στάθμευσης, νέους 
τροχοδρόμους και βελτίωση της οδικής προσβασιμότητας. Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο αξιοποίησης του αεροδρομίου από 
ιδιώτη, καθώς το αεροδρόμιο της Ικαρίας βρίσκεται μεταξύ των 23 περιφερειακών αεροδρομίων υπό αξιοποίηση, και ειδικότερα μεταξύ εκείνων 
που καταγράφουν μεσαία επιβατική κίνηση (από 30.000 έως 100.000 επιβάτες)

Μακροπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
.

Προώθηση και προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του διεθνούς αερολιμένα της Σάμου και ενίσχυση της συνδεσιμότητάς του με το εξωτερικό 
με εταιρείες χαμηλού κόστους Βραχυπρόθεσμος

4
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
-Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον
-Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των νησιών αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.α.
- Ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων περιβαλλοντικών πόρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και 
να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία

Βραχυπρόθεσμος

5
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 Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4. Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό 
υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και τις ειδικές / εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζει Βραχυπρόθεσμος

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1. 
Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας του αστικού κέντρου των νησιών μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης 
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και 
της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) 

Βραχυπρόθεσμος

8 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία» με σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη
παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες 
επιχειρήσεις και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμος

9
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.3.

Προβολή και προώθηση προϊόντος S&B και συγκεκριμένα:
-Ενίσχυση της προβολής των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας ως ενιαίο προορισμό, με ποικιλία μοναδικών βιωματικών εμπειριών , 
συνδυαστικά με το τουριστικό προϊόν Sun & Beach, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης
-Διαδικτυακή προώθηση και προβολή του προορισμού  ως ιδανικό προορισμό για διακοπές σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, με δυνατότητα 
μετάβασης σε αρκετά νησιά ακτοπλοϊκώς και εγγύτητα με τα μικρασιατικά παράλια 

Βραχυπρόθεσμος

10 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Ενίσχυση και βελτίωση βασικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και συγκεκριμένα:
-Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σάμου
- Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης Σάμου
-Υλοποίηση έργου που αφορά στα Δευτερεύοντα Αποχετευτικά Δίκτυα Ακάθαρτων και Όμβριων Υδάτων  Πόλεως 
-Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών της Ικαρίας
-Κατασκευή φραγμάτων και δικτύων άρδευσης στο νησί της Ικαρίας

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

11 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις ψηφιακής και έντυπης προβολής και συγκεκριμένα:
-Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / 
τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά /θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος / υψηλής 
επισκεψιμότητας
-Συνεργασία με ανθρώπους επιρροής στον τομέα του τουρισμού όπως bloggers και Influencers 
-Διαφημιστικές καταχωρήσεις  θεματικών δράσεων του προορισμού,  αθλητικών, πολιτιστικών κ.α. σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών 
που εκτελούν δρομολόγια στον Διεθνή Αερολιμένα Σάμου, τον Κρατικό Αερολιμένα Ικαρίας και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,  
καθώς και πτήσεων charter ξένων Tour Operators

Βραχυπρόθεσμος

12 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 2.3.1.

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

Βραχυπρόθεσμος

13 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
−Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά 

σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα 
ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά 
λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
−Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wifi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον 
−Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη"

Βραχυπρόθεσμος

14
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.2. Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού Βραχυπρόθεσμος

15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής, όπως: 
-Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» 
-Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting  , προώθηση ολοκληρωμένης 
διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων,
-Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

16
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

6.2.1. Προβολή, προώθηση και κατάλληλη αξιοποίηση των θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας του προορισμού που περιλαμβάνει  8 περιοχές
Natura με 4 ειδικές ζώνες διαχείρισης (ΕΖΔ) και 4 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 8 βιότοπους Corine και 11 τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Βραχυπρόθεσμος

17
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.2.

Ενσωμάτωση και αξιοποίηση του σημαντικού μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου του προορισμού (η Σάμος ως γενέτειρα της θεάς Ήρας, του 
αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με διεθνή φήμη και ακτινοβολία ως θεμελιωτή της μουσικής και της σύγχρονης 
μαθηματικής σκέψης, και του αστροφυσικού Αρίσταρχου, ο μύθος του Ίκαρου) και της λαογραφικής παράδοσης για τη δημιουργία 
αφηγηματικού περιεχομένου που μπορεί να εμπλουτίσει και να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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

18 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 6.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού 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 για σχετικούς προορισμούς και δραστηριότητες, την κράτηση θέσεων κ.α.

19 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 7.3.1.

Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού, 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 επιλεγμένα events και δραστηριότητες Γαστρονομικού Τουρισμού 
και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

20 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.4.

Προστασία της φυσικής κληρονομιάς με τις κάτωθι δράσεις:
-Προστασία 8 περιοχών υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000, με 4 ειδικές ζώνες διαχείρισης(ΕΖΔ) και 4 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 8 
βιότοπους Corine και 11 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- Στρατηγική ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στους τουριστικούς 
προορισμούς, τις βιώσιμες πρακτικές και τη λελογισμένη χρήση φυσικών πόρων
-Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, 
περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

21
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
3.3.1. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού –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 υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live 
πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρους, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

22
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 4.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η 
οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα 
λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

23
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Αναβάθμιση μέσων ενδοπεριφερειακής ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας και ενδονησιωτικής συνδεσιμότητας και αύξηση του επιπέδου ασφάλειάς τους, ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης κοινού σε 
τουριστικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και σε 
συγκοινωνιακούς κόμβους. Ανάπτυξη υποδομών πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ  τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

24
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.2.

Βελτίωση / αναβάθμιση Λιμενικών υποδομών προορισμού και συγκεκριμένα:
- Έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του λιμένα Σάμου στο Βαθύ, με την κατασκευή θέσεων υποδοχής πλοίων, κρουαζιέρας και Megayacht, την κατασκευή τουριστικού καταφυγίου 
χωρητικότητας 300 σκαφών, μόλου πετρέλευσης, χώρου επισκευής σκαφών και εγκαταστάσεις χώρων υποδοχής υδροπλάνων. Το masterplan του λιμένα είναι υπό έγκριση στην ΕΣΑΛ(Επιτροπή 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων) και έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2020 της Π.Β. Αιγαίου
- Βελτίωση λιμενικών υποδομών λιμένα Αγ. Κήρυκου
- Έργα αναβάθμισης λιμενικού καταφυγίου Κοκαρίου
-Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των λιμένων της Σάμου Βαθύ, Καρλόβασι και Πυθαγόρειο από τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 2020

25
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.1. 

Δράσεις ενίσχυσης βιωσιμότητας και αειφορίας του προορισμού και συγκεκριμένα:
- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για χρήση από το Δήμο Ικαρίας
-Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο νησί της Ικαρίας
-Μελέτη προστασίας και ανάδειξης του δάσους στο Ράντη Ικαρίας
-Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και μονάδων βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Ικαρίας 
-Έργα προστασίας παράκτιας ζώνης Καρλόβασου Σάμου
-Εκπόνηση μελέτης για την αποφυγή του κινδύνου εδαφικής ερημοποίησης της Ικαρίας
-Ανάπτυξη συστημάτων διαλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Ανατολικής Σάμου
-Δημιουργία και διαχείριση πράσινων σημείων και σημείων ανακύκλωσης στη Σάμο
-Έργα κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης στη Σάμο 
-Βέλτιστη διαχείριση υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και των τυροκομικών μονάδων

26
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.2. Προώθηση και έγκαιρη ολοκλήρωση της ενεργειακής διασύνδεσης εκείνων των νησιών του Βορείου Αιγαίου που θα συνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας και απομάκρυνση 
όλων των εργοστασίων της ΔΕΗ από αυτά

27
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  ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα νησιά

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

28
Προστασία περιβάλλοντος &  

αειφορία 6.4.1.
Μελέτη και ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον των οικοτουριστικών προορισμών, καθώς και λειτουργία σχετικών 
συστημάτων και ελεγκτικών μηχανισμών

29
Προστασία περιβάλλοντος &  

αειφορία 6.4.1. Ολοκληρωμένα προγράμματα πιστοποιήσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται

30
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος κάθε νησιού, ενοποιώντας τα σημεία ενδιαφέροντος και δημιουργώντας μια ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα που θα βασίζεται 
και θα αναδεικνύει το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO  στη Σάμο. Το Πυθαγόρειο Σάμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το  Ευπαλίνειο Όρυγμα, ένα από τα σπουδαιότερα 
τεχνικά επιτεύγματα της αρχαιότητας και το Ηραίο, με τα ερείπια του δίπτερου ναού αφιερωμένο στη λατρεία της Ήρας, μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο ενός τουριστικού πόλου στο Βόρειο Αιγαίο. 
Παράλληλη διενέργεια δράσεων προβολής του πλήθους των αρχαιολογικών χώρων στη Σάμο και την Ικαρία , αλλά και των θεματικών/λαογραφικών μουσείων που διαθέτουν (Μουσείο Σαμιακού 
Οίνου, με εκθέματα αναφορικά με την παρασκευή του κρασιού και το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σάμου, με μοναδικά εκθέματα από τις μονές του νησιού), ανάδειξη του θρησκευτικού αποθέματος των 
νησιών ( διαθέτουν ξωκλήσια, μετόχια και μονές, με ορισμένα να χρονολογούνται  από τον 11ο αιώνα), ανάδειξη του πλήθους των καλοδιατηρημένων παραδοσιακών οικισμών  και προώθηση των 
πολυάριθμων πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα τους θερινούς μήνες σε Σάμο και Ικαρία και έχουν τις ρίζες τους στα πανηγύρια  και τις γιορτές που διοργανώνονται με αφορμή 
θρησκευτικές εορτές, και αποτελούν μέρος της ζωντανής παράδοσης των νησιών

31 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

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

32
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών
2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στις παραλίες του προορισμού όπως:
- Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας μονοπατιών που οδηγούν σε 
δημοφιλείς παραλίες
- Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)
- Ανάπτυξη/ Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑΜΕΑ,  άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με περιορισμένη όραση (π.χ. σύστημα seatrack 
αυτόνομης εισόδου και εξόδου από τη θάλασσα)
- Χώρος στάθμευσης και δεσμευμένοι χώροι για οχήματα για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο
- Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο
- Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
-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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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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33
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών
1.1.3

Έργα βελτίωσης και αναβάθμισης του Οδικού δικτύου του προορισμού και συγκεκριμένα:
- Υλοποίηση έργου παράκαμψης Πυθαγορείου – Χώρας Σάμου
- Ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης Σάμος- Καρλόβασι
- Υλοποίηση έργου Περιφερειακής Οδού Οικισμού Εύδηλου Ικαρίας
- Αντιμετώπιση βραχωδών κατολισθήσεων Ε.Ο. Δρακαίων Σάμου
- Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Ικαρίας
- Παρακάμψεις μεγάλων οικισμών και κατασκευή περιφερειακών οδών και παρακάμψεων(π.χ. Πυθαγορείου Σάμου, Χώρα Σάμου, Καρλόβασι, Παλαιόκαστρο Σάμου, οικισμός Θανούς )

34
Προστασία περιβάλλοντος &  

αειφορία 6.4.1. Περιορισμός των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, μέσω δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων 
φορέων

35
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 2.4.1.
Μελέτη και έρευνα των υποθαλάσσιων σημείων ενδιαφέροντος και της εξέλιξης στα επίπεδα αλλοίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος (κοραλλιογενείς ύφαλοι, ποικιλία και είδη ψαριών και ειδική 
αναφορά σε προστατευόμενα είδη όπως τα δελφίνια και οι φώκιες κ.α.) και οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από το Δήμο και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

36
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 1.2.1.

Δράσεις περαιτέρω τουριστικής προβολής και προώθησης, συγκεκριμένα:
-Ανάδειξη του Πολιτιστικού και Θρησκευτικού τουρισμού στον προορισμό, με επίκεντρο την προβολή του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO που περιλαμβάνει το Πυθαγόρειο 
της Σάμου, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και το Ηραίο, και δευτερευόντως το πλήθος των αρχαιολογικών και θρησκευτικών σημείων ενδιαφέροντος
-Οργανωμένη προβολή και προώθηση στο εξωτερικό των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός στον τομέα του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων σε 
υπαίθριους χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Σάμος διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα χαρτογραφημένων και σηματοδοτημένων περιπατητικών μονοπατιών στη νησιωτική Ελλάδα με 40 
διαδρομές διαβαθμισμένης δυσκολίας (Samos Hikes) 
-Προβολή και ανάδειξη του ναυτικού τουρισμού στον προορισμό «Σάμος και Ικαρία», καθώς σε συνδυασμό με την εγγύτητα με τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή ορισμένα νησιά των 
Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων , μπορεί να συνθέσει έναν ενιαίο προορισμό για διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό για τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν  2 ή 3 νησιά (island hopping)
-Καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο –και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων- και καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού 
(συνδυασμός προϊόντων ήλιος & θάλασσα, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιπέτειας, ναυτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οινο-γαστρονομικός 
τουρισμός κ.α.)

37
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 1.2.2. Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-
μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

38
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 3.2.2

Δράσεις προώθησης και στοχευμένης προβολής μέσω εξειδικευμένων δράσεων και συγκεκριμένα:
- Στρατηγική προώθησης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι 
Αραβικές Χώρες (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική)
- Στρατηγική προώθησης των φυσικών λιμένων, όρμων και ακρωτηρίων που αφθονούν στον προορισμό
-Ενίσχυση της ανάδειξης και της προώθησης του προορισμού και του ναυτικού τουρισμού, μέσω των διαδικτυακών σελίδων/καταχωρήσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή 
ναυταθλητικών εκδηλώσεων με φήμη και αναγνωρισιμότητα που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης αθλητών και επισκεπτών. Διοργανώσεις όπως η Ναυτική Εβδομάδα/Ναυτική Βραδυά μπορούν 
να αποτελέσουν μέρος μιας στοχευμένης προβολής του ενιαίου προορισμού με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον ναυτικό τουρισμό

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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



52

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

39
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

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

40
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 4.2.1.
Ενσωμάτωση του μοναδικού αφηγηματικού περιεχομένου των νησιών στο τουριστικό προϊόν και αξιοποίηση του σημαντικού μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου της Σάμου και της Ικαρίας. Η φήμη 
και η ακτινοβολία της προσωπικότητας τόσο του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα, όσο και του αστροφυσικού Αρίσταρχου και ο μύθος του Ικάρου είναι μερικά παραδείγματα 
storytelling που μπορούν να αναδείξουν το τουριστικό προϊόν 

41
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 5.3.1.
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελεί τμήμα της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα 
και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

42
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 7.2.1.
Προώθηση της πλούσιας αγροδιατροφικής παραγωγής των νησιών, όπως το ελαιόλαδο Σάμου, τα γλυκά κουταλιού κ.α. , αλλά και της παραδοσιακής γαστρονομίας της Σάμου  με επιρροές από τη 
Μικρά Ασία και ιδιαίτερες συνταγές όπως η γεμιστή πλάτη κατσικιού στο φούρνο, αλλά και της Ικαρίας που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή με παραδοσιακές συνταγές όπως το «σούφικο» και το 
γαμοπίλαφο με κατσίκι, ως στοιχεία διαφοροποίησης της οινογαστρονομίας από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου

43
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 7.2.1. Ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αφηγήματος της Σάμου και της Ικαρίας και διασύνδεσή του με την οινογαστρονομία του προορισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον «Πράμνειο Οίνο», ερυθρός 
ξηρός οίνος με υψηλούς βαθμούς αλκοόλης,  που κατά την αρχαιότητα παραγόταν στην Ικαρία και έχει συνδεθεί με τη λατρεία του Διονύσου στο νησί

44
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.5.
Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού/ημιαστικού 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.

45
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 1.2.3. Υποδομές πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης για ΑμεΑ τόσο στον αστικό χώρο όσο και σε σημεία και υποδομές πολιτιστικού, οικοτουριστικού, αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

46
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.1. Καταγραφή, ταξινόμηση και χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, που απώλεσαν την δασική βλάστηση λόγω υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας. Μέτρα 
διαχείρισης και αποκατάστασης των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί

47
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.3. Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με περιβαλλοντικά φιλικών ή/και ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης του στόλου οχημάτων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (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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48
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

2.5.1. Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

49
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 4.2.2. Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό storytelling, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων

50
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.2. Συμμετοχή και υλοποίηση διακρατικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη συνεργασία και την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος

51
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 6.1.1. Συντήρηση του μεγαλύτερου δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών της νησιωτικής Ελλάδας στη Σάμο, με καθαρισμό πυκνής και ελαφριάς βλάστησης των μονοπατιών, ευκρινή 
σήμανση, καθαρισμό των πεζοδρομικών διαδρομών για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος(αξιοθέατα κ.α.), τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων- χαρτών κ.α.

52
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 6.3.1. Αξιοποίηση και ένταξη στην ψηφιακή πύλη που αφορά στον Οικοτουρισμό, εφαρμογών που αναγνωρίζουν με μία φωτογραφία τη χλωρίδα, την πανίδα και τα πετρώματα του οικοσυστήματος

53
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

7.5.2 Αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο την προώθηση, προστασία και πιστοποίηση της τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής αλλά και την 
υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συγκεκριμένους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας

54
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.6.

Αναβάθμιση των δομών υγείας της Σάμου και της Ικαρίας (κτιριακή, αλλά κυρίως υλικοτεχνική και ιατροτεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και των εργαστηριών και υποδομών τους σε ΤΠΕ) και των 
υπηρεσιών τους, βελτίωση της λειτουργίας τους (ασφάλεια, καθαριότητα κτλ.) και κυρίως έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα 
μεταφοράς (οδηγοί, διασώστες, ασθενοφόρα και άλλα μέσα διακομιδών και ταχείας ανταπόκρισης-μηχανές) και προώθηση και ενίσχυση του δικτύου και συστήματος τηλεϊατρικής, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

55
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.1. Διευθέτηση ορεινών υδρολεκανών του Νομού Σάμου και πρόταση τεχνικών έργων για την μείωση των καταστροφών στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον

56
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.2.

Δράσεις ενίσχυσης για την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συγκεκριμένα:
- Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους των νησιών και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των προορισμών
- Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας στον προορισμό
- Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
-Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ  στο αστικό/ημιαστικό περιβάλλον με εστίαση σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (10)
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57
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.4.
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων, των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής,  υλοποίηση του 
έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα των νησιών με την υπόλοιπη 
επικράτειά τους

58
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 1.3.1.
Digital info points στις πύλες εισόδου κάθε νησιού (αεροδρόμια και λιμάνια και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του 
προορισμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας 
καταστημάτων κ.α.

59
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 5.4.3. Ρυθμιστικό σχέδιο και διαδικασία πιστοποιήσεων για διασφάλιση της βιολογικής καλλιέργειας, τη μεταποίηση και πώληση των βιολογικών προϊόντων 

60
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

5.5.1.
Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων και συγκεκριμένα:
-Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων
-Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα

61
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 6.3.1. Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού, με δυνατότητα επιλογής τρόπου μετάβασης (περίπατος, ιππασία, 
ποδηλασία) βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο και ως αυτόνομη εφαρμογή για κινητές συσκευές για εύκολη πλοήγηση 

62
Προστασία περιβάλλοντος &  

αειφορία 6.4.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, αναβάθμιση και εμπλουτισμός υφιστάμενων δομών και πινακίδων σήμανσης, υλοποίηση προγραμμάτων 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000

63
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος 6.2.1. Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κ.α.)

64
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.1. Ρύθμιση και έλεγχος των χρήσεων γης και προσδιορισμός των όρων δόμησης και λειτουργίας τουριστικών υποδομών 

65
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.3. Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας μία ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα και 
σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία (11)
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66
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.3. Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο εκείνων των νησιών, όπου παρατηρείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε 
περιόδους αιχμής

67
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 4.4.1. Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, παροχή κινήτρων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

68
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 6.1.2. Δημιουργία κέντρων ενημέρωσης και προώθηση/παροχή πληροφόρησης  για τη διασύνδεση με άλλα τουριστικά προϊόντα(όπως ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές/θρησκευτικές 
περιηγήσεις σε συνδυασμό με οικοτουριστικές δραστηριότητες κ.α.)

69
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος
7.2.1. Ανάδειξη και προβολή των πλούσιων οινογαστρονομικών εμπειριών της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης των νησιών και των προϊόντων/οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ όπως η ποικιλία οίνων ΠΟΠ της Σάμου/ΠΓΕ 

Ικαρίας και το αναματόμελο Ικαρίας και φυσικά η προώθηση της οινικής παράδοσης και παραγωγής τόσο της Σάμου, όσο και της Ικαρίας

70
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος
7.2.1 Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την τοπική γαστρονομία με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία και ανάδειξη των τοπικών 

εκδηλώσεων που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση των νησιών σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε πανηγύρια τα οποία πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στη Σάμο και την 
Ικαρία και προσφέρουν μια γνήσια εμπειρία στους επισκέπτες τόσο της τοπικής κουζίνας, όσο και των παραδόσεων των νησιών. 

71
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 6.1.1. 

Βελτίωση βασικών υποδομών πρόσβασης στις περιοχές με οικοτουριστικό ενδιαφέρον:
-Επέκταση και σηματοδότηση του περιπατητικού δικτύου της Ικαρίας 
-Οργανωμένες δομές και λειτουργίες ασφαλείας και πρώτων βοηθειών σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος
-Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Αγ. Κωνσταντίνο Σάμου

72
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 3.1.1.

Μελέτη βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια (ανάγκη επικαιροποίησης τουΝ.2160/1993 για τη χωροθέτηση των 
θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος) και την ορθολογική  αξιοποίηση του δικτύου λιμένων και αγκυροβολίων, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ναυτικός τουρισμός του νησιού
Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών λιμένα Σάμου (Βαθύ) με την κατασκευή θέσεων υποδοχής Megayacht, την κατασκευή τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 300 σκαφών, μόλου 
πετρέλευσης και χώρου επισκευής σκαφών
Ενιαία αναβάθμιση του δικτύου μαρίνων (ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης ιδιώτης / δημόσιο) ώστε να δημιουργηθεί συνεκτική αγορά στον κλάδο του yachting που θα επιτρέπει τη μετάβαση 
από το ένα νησί στο άλλο. Επιπλέον, απαιτείται οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη 
την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

73
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 4.1.1.

Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών και συγκεκριμένα:
-Προστασία και συντήρηση του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στο νησί της Σάμου. Το μνημείο περιλαμβάνει το Πυθαγόρειο Σάμου, τα ερείπια της αρχαίας πόλης του 
Πυθαγορείου, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και το Ηραίο
-Προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των νησιών και της «αυθεντικότητας» του Βόρειου Αιγαίου με 
τα γραφικά λιμανάκια και την τοπική αρχιτεκτονική και παράδοση

74
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.2. Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στα νησιά του προορισμού για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένης κρουαζιέρας 
μέχρι 100 άτομα, προϊόν υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης σε σχέση με τη μαζική κρουαζιέρα
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75
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 1.4.4. Ανάπλαση/ ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και των διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται τόσο στη Σάμο, 
όσο και στην Ικαρία

76
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 4.1.2. Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των 
επισκέψιμων χώρων) και εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

77
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός 4.3.2. Δυνατότητα προμήθειας ψηφιακού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών

78
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 5.4.3. Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ώστε να διαχωρίζεται από λοιπές δραστηριότητες (ΑΠΕ, οικοτουρισμός και αγροτουρισμός) και να διαφυλάσσεται ο φυσικός πόρος 

79
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

5.5.3 Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

80
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

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

81
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 3.1.1. Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) για τα νησιά που εντάσσονται στην Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ)4  και των μικρότερων νησιών επιρροής της, 
στην οποία ανήκουν η Σάμος και η Ικαρία

82
Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία 5.4.2. Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης
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83
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

84
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.1. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την αναπαλαίωση, αναστήλωση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και την  αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μουσείων που 
λειτουργούν στα νησιά 

85
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 7.1.1. 
Δημιουργία γαστρονομικών μουσείων μέσω της εκμετάλλευσης παλαιών υποδομών (π.χ. παλαιά ελαιοτριβεία, οινοποιεία και κέντρα μελισσοκομικής). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
Μουσείο Σαμιακού Οίνου, το οποίο στεγάζεται σε ένα πέτρινο κτίριο του 19ου αι (παλιά οιναποθήκη και βαρελοποιείο), με έκθεση παραδοσιακού εξοπλισμού παραγωγής κρασιού σκεύη, συλλεκτικές 
φιάλες, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και οινογευστικές δοκιμές 
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Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 1.1.4. Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ
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Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης / αναβάθμισης πολιτιστικών υποδομών και συγκεκριμένα:
- Συντήρηση και προστασία των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας, π.χ. των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των ναών και των κάστρων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των ιερών ναών που επλήγησαν από τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2020 σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας
- Αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού αποθέματος του κάθε νησιού, αλλά και οριζόντια θεματική ανάδειξη μεταξύ των νησιών του προορισμού 
«Σάμος και Ικαρία» προωθώντας το island hopping
- Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα 
σημεία που βρίσκονται εκτός του οδικού δικτύου, καθώς και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών των νησιών που θα καθοδηγούν τους 
επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, τους πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό
- Αναβάθμιση φωτισμού, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων

88
Αναβάθμιση & προώθηση 

τουριστικού προϊόντος
4.2.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα θεματικά/ λαογραφικά μουσεία
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Προστασία περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.2.
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης κτιριακού αποθέματος και συγκεκριμένα:
-Συντήρηση και προβολή τόσο των παραδοσιακών οικισμών των νησιών, όσο και των διατηρητέων κτιρίων τους, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας τους
-Ανάδειξη και αξιοποίηση των αντι-πειρατικών «βραχόσπιτων» στην Ικάρια, τα οποία δημιουργήθηκαν περίπου το 1700μ.Χ. τότε που οι κάτοικοι ζούσαν με τον φόβο των πειρατικών επιδρομών. 
Αποτελούν μοναδικά κτίσματα, τα οποία είναι απολύτως ενταγμένα στο φυσικό τοπίο και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον 
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Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

5.5.1. Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης (π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που 
πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για Σάμο & Ικαρία(14)
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

• Μεταξύ των 10 σημαντικότερων στρατηγικών δράσεων, οι δράσεις 1,2,4,5 και 6 
σημειώνουν υψηλή βαθμολογία και στα δύο κριτήρια του διαγράμματος, έχοντας 
αυξημένη σημασία για τον τομέα του τουρισμού. 

• Στις δέκα σημαντικότερες δράσεις οι δράσεις 2,3 και 7 αφορούν έργα προσβασιμότητας 
και συγκεκριμένα έργα βελτίωσης του Κρατικού Λιμένα Ικαρίας, δράσεις προώθησης και 
προβολής του διεθνούς αερολιμένα Σάμου και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του και 
αστικές αναπλάσεις για την αισθητική αναβάθμιση των αστικών κέντρων των νησιών του 
προορισμού.

• Την υψηλότερη βαθμολογία σημειώνει, όπως και σε άλλους προορισμούς, η εκπόνηση 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προώθηση του 
διακριτού brand «Σάμος, Ικαρία».

• Στην 4η, 5η και 6η θέση βρίσκονται οι δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του 
φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι δράσεις προώθησης κανονιστικών πλαισίων και 
η προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων για την υποστήριξη ειδικών/ 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού ενώ στην 8η θέση βρίσκεται η δημιουργία διαδικτυακής 
πύλης.

• Σημαντική βαθμολογία στο κριτήριο της Ποιότητας Ζωής αλλά με χαμηλή Ωριμότητα/ 
Κόστος έχουν οι δράσεις έγκαιρης ολοκλήρωσης της ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών 
του Βορείου Αιγαίου με το Ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας και οι δράσεις 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας και αειφορίας του προορισμού (συμπεριλαμβάνονται έργα 
προστασίας παράκτιων ζωνών, έργα κατασκευής εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων 
και δικτύων αποχέτευσης στη Σάμο, προστασία και ανάδειξη του δάσους στο Ράντη 
Ικαρίας κ.α.).

• 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» (με εξαίρεση τη δράση 2).

14

5

6

8

9

10

11

12

13

1415

16

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

3031

32

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44 45

46

47

48

49

50
51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

6768

69
70

71

74

75

76

77

78

79

80

82

83

84

85

86

88

89

90

25

26

54

72
73 8187

2

3

724

33

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Πο
ιό

τη
τα

 Ζ
ω

ής

Προϊόν και Προώθηση



59

Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1. 

Σχεδιασμός και μελέτη για την ορθολογική ένταξη των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων συμπληρωματικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, προκειμένου να συμβάλλουν συμπληρωματικά στην 
εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, για παράδειγμα με τη δημιουργία χώρου υποδοχής υδροπλάνων στο Βαθύ της Σάμου

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 2.5.1.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.3.

Ενίσχυση της δημιουργίας και της διαφημιστικής προβολής ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων για την προώθηση του yachting, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεπτυγμένη μαρίνα 
Πυθαγορείου, η οποία διαθέτει 258 θέσεις ελλιμενισμού, υπηρεσίες ασφαλείας, travel lift με δυνατότητα ανέλκυσης σκάφους έως 80 τόνους, χώρο για dry docking και καταστήματα εξυπηρέτησης 
πελατών

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 7.2.3.

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον ενιαίο 
προορισμό του Βόρειου Αιγαίου και ειδικότερα με τη Σάμο και την Ικαρία. Η παρουσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γαστρονομικά events 
και road shows μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στην εξωστρέφεια του γαστρονομικού τουρισμού του προορισμού με  έμφαση στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 4.5.1. Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό που αξιοποιούν ψηφιακά μέσα τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές 

ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 4.5.2. 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 

προϊόντος 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 5.5.3

Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  
την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αγροτουρισμού και του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος) 

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 6.5.3.

Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή που θα πριμοδοτούν την προώθηση ολιστικής εμπειρίας για τον επισκέπτη (σεβασμός στην τοπική αρχιτεκτονική, 
αγρο/οικοτουριστικές εμπειρίες, πρότυπες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής αειφορίας, προώθηση / καλλιέργεια / χρήση τοπικών προϊόντων στις γαστρονομικές εμπειρίες που θα προσφέρουν)

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για Σάμο & Ικαρία

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, ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, με εστίαση στο συνδυασμό των προϊόντων Sun & Beach και yachting με τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό και τα 

συμπληρωματικά / εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και δημιουργώντας διακριτή τουριστική ταυτότητα για τον προορισμό (προσανατολισμός στον εναλλακτικό 
τουρισμό), και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα προϊόντα του Sun & Beach, του yachting, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του Γαστρονομικού 
Τουρισμού σε εθνικό επίπεδο 

• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων, αξιοποιώντας τις βελτιωμένες υποδομές αεροπορικής προσβασιμότητας στην Σάμο υπό τη διαχείριση της Fraport 
Greece

• Επέκταση της τουριστικής περιόδου
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων 

μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση των βασικών υποδομών και ανάπλαση των νησιών
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των 

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

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

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

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

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

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

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

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

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

✔
137.153

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

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

Πύλες εισόδου

• Αεροπορική Συνδεσιμότητα: 
− Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» στο Δήμο Πυθαγορείου, 14 χλμ. από την 

πόλη της Σάμου, με πρόσφατα αναβαθμισμένες αεροπορικές υποδομές υπό τη 
διαχείριση της Fraport Greece με 137 χιλ. διεθνείς αφίξεις το 2019, αεροπορική 
σύνδεση με εσωτερικούς  προορισμούς (κυρίως με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χίο, 
Λήμνο και Μυτιλήνη) με τον αριθμό και τη συχνότητα των συνδέσεων να μεταβάλλεται 
κατά τη διάρκεια του έτους (πιο πυκνή διασύνδεση κατά τη θερινή περίοδο), σε 
συνδυασμό με ευρωπαϊκά ναυλωμένα charters (π.χ. Βιέννη, Μπολόνια, Βερόνα, 
Μιλάνο, Αμβούργο, Μόναχο, Πράγα, Ζυρίχη, Γενεύη, Λονδίνο, Βρυξέλλες κ.α.

− Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας (επιβατικός αεροσταθμός, αμαξοστάσιο και χώρος 
στάθμευσης 4 αεροσκαφών), στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού σε απόσταση 
12χλμ. από τον Άγιο Κήρυκο και 52 χλμ. από τον Εύδηλο, σύνδεση με εσωτερικά 
δρομολόγια με Αθήνα και Θεσσαλονίκη (με τον αριθμό και τη συχνότητα των 
συνδέσεων να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους) 

• Ακτοπλοϊκή Συνδεσιμότητα: 
− Η Σάμος διαθέτει 3 λιμάνια στο Καρλόβασι, στο Βαθύ και στο Πυθαγόρειο. Το νησί 

συνδέεται με τακτικά δρομολόγια (5 ή 6 φορές την εβδομάδα) με την Αθήνα μέσω του 
λιμανιού του Πειραιά και η διαδρομή διαρκεί από 7-10 ώρες (ανάλογα το πλοίο και τις 
ενδιάμεσες στάσεις) και με τη Βόρειο Ελλάδα με δρομολόγια από το λιμάνι της 
Καβάλας προς το Καρλόβασι (1-2 φορές την εβδομάδα) και το Βαθύ της Σάμου (2-3 
φορές την εβδομάδα) και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 13 έως 18 ώρες.

− Η Ικαρία έχει 2 λιμάνια τον Άγιο Κήρυκο, στη νότια πλευρά, και τον Εύδηλο, στη βόρεια 
πλευρά του νησιού, που απέχουν μεταξύ τους ~1 ώρα με αυτοκίνητο. Το νησί 
συνδέεται με τη Νότια Ελλάδα και την Αθήνα με τακτικά δρομολόγια πλοίων από το 
λιμάνι του Πειραιά (6,5 έως 10,5 ώρες-ανάλογα το πλοίο και τις ενδιάμεσες στάσεις), 
ενώ η σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα εξυπηρετείται από το λιμάνι της Καβάλας 
(τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα), με το δρομολόγιο να διαρκεί ~16,5 ώρες.

Συνδεσιμότητα εντός των νησιών

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο

Ενδεικτικά δρομολόγια με ενδοπεριφερειακές συνδέσεις & με την ηπειρωτική χώρα

Ακτοπλοΐα
Με αφετηρία τη Σάμο: 
• Σύνδεση με Πειραιά & Καβάλα
• Σύνδεση με Ικαρία, Λέσβο, Λήμνο, Οινούσσες, Φούρνους, Χίο, Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Κω, 

Λειψούς, Λέρο, Πάτμο, Ρόδο, Σύμη, Φαρμακονήσι, Μύκονο, Σύρο, Τήνο & Κουσάντασι
Με αφετηρία την Ικαρία: 
• Σύνδεση με Πειραιά & Καβάλα
• Σύνδεση με Σάμο, Χίο, Φούρνους, Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο,  Ρόδο, Σύμη, 

Τήλο, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Νίσυρο, Μύκονο, Τήνο & Σύρο.

Ενδεικτικές αποστάσεις από ΙκαρίαΕνδεικτικές αποστάσεις από Σάμο

• Καβάλα: 225 ν.μ.
• Πειραιάς: 159 ν.μ.
• Λήμνος: 155 ν.μ.
• Ρόδος: 99 ν.μ.
• Λέσβος: 83 ν.μ.
• Μύκονο: 80 ν.μ.
• Χίο: 53 ν.μ.
• Κουσάντασι: 35 ν.μ.
• Ικαρία: 10 ν.μ. 

• Καβάλα: 215 ν.μ.
• Πειραιάς: 143 ν.μ.
• Λήμνος: 149 ν.μ
• Ρόδος: 116 ν.μ.
• Λέσβος: 90 ν.μ.
• Κως: 64 ν.μ.
• Χίος: 46 ν.μ.
• Σάμος: 10 ν.μ.

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Βόρειο Αιγαίο
Η Σάμος αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό σε αναζητήσεις στην κατηγορία «Travel» με βάση την πλατφόρμα αναζήτησης Google 
Trends σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, ωστόσο οι προορισμοί του Βόρειου Αιγαίου υπολείπονται σημαντικά 
σε σχέση με πιο εδραιωμένους προορισμούς όπως η Θεσσαλονίκη.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1/1/20201/7/20171/1/2016 1/1/2017 1/7/20201/7/2016 1/1/20191/1/2018 1/7/2018 1/7/2019 1/1/2021

ΛέσβοςΘεσσαλονίκη ΧίοςΣάμος Λάρισα Ικαρία

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

Πηγές: Google Trends

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