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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν αποτελεί παραδοτέο του Υποέργου 5 «SETE INTELLIGENCE – Μηχανισμός 

διάγνωσης βασικών χαρακτηριστικών ταξιδιωτικής συμπεριφοράς εισερχόμενου & 

εξερχόμενου τουρισμού & διάχυση προς αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις του 

τουριστικού τομέα», που υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ με αυτεπιστασία στο πλαίσιο 

της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» 

(mis 485414), βάσει Α.Π. ΕΞ 000055-22/09/2014 σχετικής Απόφασης Υλοποίησης 

με ίδια μέσα. 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί Σχέδιο του 1ου Μέρους του Παραδοτέου Π.5.1.02.10 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο της 

Ενέργειας 5.1 «Επεξεργασία στοιχείων βασικών χαρακτηριστικών ταξιδιωτικής 

συμπεριφοράς εισερχόμενου & εξερχόμενου τουρισμού και διαμόρφωση προτάσεων 

ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος» του Υποέργου 5. 

Το περιεχόμενο του παρόντος Παραδοτέου αφορά στη διαγνωστική ανάλυση του 

τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα 

περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας και του 

φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας. 

 Ανάλυση των βασικών υποδομών μεταφορών. 

 Ανάλυση των υποδομών υγείας. 

 Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. 

 Ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων. 

 Ανάλυση της αγοράς εργασίας. 

 Βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

Για την ανάλυση του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

συλλέχτηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 
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 Στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Στοιχεία μακροοικονομικών δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 Στοιχεία για την αγορά εργασίας από την Eurostat. 

 Στοιχεία για τις υποδομές υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Υγείας.  

 Στοιχεία για την κίνηση και το προφίλ των τουριστών από την εταιρία IPK 

International. 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά-δείκτες για τον Ελληνικό τουρισμό από την εταιρία 

ReviewPro. 

 Στοιχεία για τις Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας) και τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών). 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.1. Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1.: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην βορεια Ελλάδα και συνορεύει 

στα βόρεια με την Αλβανία και τα Σκόπια, ανατολικά με την Κεντρική Μακεδονία, 

δυτικά με την Ήπειρο και την Αλβανία και νότια με τη Θεσσαλία. Η έκταση της είναι 

9.451km² και ισοδυναμεί με το 7,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. 

Η μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους της χαρακτηρίζεται από έντονες 

διαφοροποιήσεις. Οι ορεινοί όγκοι της Πίνδου, του Βόρα, του Βερμίου, των Πιερίων, 

του Ασκίου, του Γράμμου, του Βούρινου και των άλλων βουνών της Περιφέρειας, 

συνιστούν ορεινές και ημιορεινές περιοχές με εναλλαγές λοφωδών εκτάσεων και 

οροπεδίων. Η κατανομή των εδαφών της Περιφέρειας είναι 82% ορεινές και 

ημιορεινές και 18% πεδινές εκτάσεις. Οι επίπεδες γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας είναι λίγες. Σε κάθε ενότητα τα ποσοστά εδαφικής κάλυψης και 

κατά συνέπεια οι χρήσεις γης διαφοροποιούνται ελάχιστα, με ορισμένες εξαιρέσεις, 

όπως το μεγάλο ποσοστό των δασών στα Γρεβενά που αγγίζει το 50%. Επίσης 

αξιοσημείωτο είναι το υψηλό ποσοστό των υδάτινων εκτάσεων στη Φλώρινα, 

εξαιτίας της ύπαρξης πολλών λιμνών. 
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Το κλίμα έχει χαρακτηριστικά ηπειρωτικού, με χαμηλές θερμοκρασίες τη χειμερινή 

περίοδο και ήπιο καλοκαίρι. Συχνά είναι τα φαινόμενα της χιονόπτωσης και των 

παγετών με συνέπεια να περιορίζεται το εύρος των γεωργικών δραστηριοτήτων.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τις ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών, 

Καστοριάς και Φλώρινας και έχει έδρα την πόλη της Κοζάνης, η οποία αποτελεί και 

την Πρωτεύουσα της ομώνυμης ενότητας. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας φτάνει 

τους 283.689 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ). 

Η Π.Ε. Κοζάνης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας και είναι 

η μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα της Περιφέρειας (3.516 km²). Ο πληθυσμός της 

είναι 150.196 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και πρωτεύουσά της η πόλη της Κοζάνης. 

Οι ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 77% της έκτασης της, ενώ μόλις 

το 23% της έκτασης είναι πεδινό. Οι κυριότεροι ορεινοί όγκοι της είναι: 

 το Βέρμιο (2.056μ.). 

 το Άσκιο (2.111μ.). Επεκτείνεται από τα βόρεια προς τα νότια της ενότητας 

και αποτελεί προέκταση της οροσειράς του Βέρνου (Βίτσι). 

 Τα Πιέρια (ή Φλάμπουρο, 2.198μ.). Αποτελούν για ένα διάστημα την 

οροθετική γραμμή της ενότητας με την ενότητα Πιερίας. 

 Η Β. Πίνδος και το Βόιο (1.802μ.). 

 Τέλος, τα Καμβούνια όρη, τα οποία αποτελούν τα σύνορα της ενότητας με 

την ενότητα Λάρισας.  

Τα ποταμιά που απαντώνται στην ενότητα είναι: 

 Ο Αλιάκμονας. Έχει μήκος 285Km, πηγάζει από το Βόιο και τη λίμνη της 

Καστοριάς και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Κυριότεροι παραπόταμοί του 

είναι ο Ντραμπουτιώτικος, ο Γρεβενίτης, ο Βενέτικος κ.α. 

 Επίσης, την ενότητα διασχίζει και το ποτάμι της Πτολεμαΐδας, που δέχεται τα 

νερά του βόρειου τμήματος του οροπεδίου της Κοζάνης-Πτολεμαΐδας.   

Στην Κοζάνη δε συναντούμε πεδιάδες, ενώ η μοναδική λίμνη που απαντάται στην 

ενότητα είναι η τεχνητή λίμνη Σερβίων.  

Η Π.Ε. Γρεβενών καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα της Περιφέρειας 

(2.291 km²). Ο πληθυσμός της είναι 31.757 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και  

πρωτεύουσα της η πόλη των Γρεβενών. Το έδαφος της είναι στο σύνολο του ορεινό 

και ημιορεινό (93%) και το ανάγλυφο της διαμορφώνεται από τα βουνά τα οποία 

την περιστοιχίζουν. Οι κυριότεροι ορεινοί όγκοι της ενότητας είναι: 
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 Το βουνό Λύγκος στα δυτικά. 

 Τα Χάσια και οι καταλήξεις των Καμβουνίων με τις κορυφές Αετοράχες 

(1.377μ.) και Φακιόλα (1.110μ.) στα νοτιοδυτικά και  

 Βούρινος (1.866μ.) στα βορειοανατολικά, με σημαντικότερες κορυφές την 

Πυραμίδα (1.621μ.) και το Δερνίκο (1.607μ.). 

Ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, ο Αλιάκμονας διέρχεται μέσα από την 

ενότητα και συγκεκριμένα από το κεντρικό και βορειοανατολικό μέρος της. Πεδιάδες 

και λίμνες δεν συναντούμε στην ενότητα. 

Η Π.Ε. Καστοριάς είναι η μικρότερη σε έκταση ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (1.720 km²). Ο πληθυσμός της είναι 50.322 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

και πρωτεύουσα της η πόλη της Καστοριάς. Το 90% της έκτασης της χαρακτηρίζεται 

ως ορεινό και ημιορεινό, ενώ μόλις το 10% χαρακτηρίζεται ως πεδινό. Οι κυριότεροι 

ορεινοί όγκοι της είναι: 

 Ο Γράμμος (2.520μ.), βρίσκεται στα σύνορα Ηπείρου, Μακεδονίας και 

Αλβανίας. Από εκεί πηγάζει ο Αλιάκμονας και ο Σαραντάπορος. 

 Το Βόιο (1.802μ.), βρίσκεται στο νότιο τμήμα της. Οι υψηλότερες κορυφές 

του είναι η Άσπρη Πέτρα (1.528μ.) και τα Γιούπατα (1.667μ.). 

 Το Βέρνο, με ψηλότερη κορυφή το Βίτσι (2.128μ.). Η κύρια κορυφογραμμή 

του αποτελεί το σύνορο της ενότητας με την ενότητα Φλώρινας. 

 Το Άσκιο, μόνο το βόρειο τμήμα του βρίσκεται στην ενότητα, με κυριότερες 

κορυφές του το Μορίκι (1.655μ.) και τον Κόρεσο (1.386μ.). 

Η ενότητα διαρρέεται από τον ποταμό Αλιάκμονα. Οι πηγές του Αλιάκμονα 

βρίσκονται στο βόρειο άκρο του Γράμμου. Κυριότεροι παραπόταμοι του είναι ο 

Στραβοπόταμος που πηγάζει από τα ΒΑ του Γράμμου, ο Βέλος που πηγάζει από το 

Βόιο και ο Πόρος που πηγάζει από το Άσκιο. Στην ενότητα δεν υπάρχουν πεδιάδες, 

ενώ η μοναδική λίμνη της είναι της Ορεστιάς (30 km²). 

Η Π.Ε. Φλώρινας έχει έκταση 1.925 km² και συνορεύει βόρεια με τη FYROM και 

δυτικά με την Αλβανία. Η λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας αποτελεί το σημείο επαφής 

των τριών κρατών. Προς την ελληνική ενδοχώρα η ενότητα Φλώρινας συνορεύει με 

τις ενότητες Πέλλας, Κοζάνης και Καστοριάς. Ο πληθυσμός της φτάνει τους 51.414 

κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Φλώρινας. 

Μορφολογικά, η ενότητα χαρακτηρίζεται κατά 74% ως ορεινή και ημιορεινή, με τις 

πεδινές εκτάσεις να καταλαμβάνουν το 26% της έκτασης της. Οι κυριότεροι ορεινοί 

όγκοι της είναι:  

 Ο Βαρνούς  (ή Περιστέρι ή Νερέσκα, 2.177μ.). 
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 Το Βίτσι (ή Βέρνο, 2.128μ.), με κυριότερες κορυφές του το Πλατύ (1.759μ.) 

και το όρος Τσούκα (1.679μ.). 

 Τέλος, το όρος Βόρας (ή Καϊμακτσαλάν, 2.524μ.). 

Ο μοναδικός ποταμός της ενότητας είναι ο Ελέσκας που σχηματίζεται από μικρά 

ποταμάκια και ρέματα. Παραπόταμοι του Ελέσκα είναι ο Γκουσάτσια, ο Μπέλκο, ο 

Μόντσκα, ο Στάρα κ.α. Στο έδαφος της επίσης βρίσκεται ο παραπόταμος του 

Αλιάκμονα ο Λειβαδοπόταμος.  

Στην ενότητα δεν συναντούμε πεδιάδες διότι πρόκειται για ορεινή περιοχή. Όσον 

αφορά τις λίμνες, αυτές είναι: 

 Η μεγάλη Πρέσπα, που μικρό μόνο τμήμα της ανήκει στην ενότητα Φλώρινας. 

Βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας, Αλβανίας και FYROM. Ανήκει και στις τρεις 

χώρες, έχει 288 km² και στην Ελλάδα ανήκουν τα 37 km². 

 Η μικρή Πρέσπα. Το μεγαλύτερο τμήμα της ανήκει στην Ελλάδα και το 

μικρότερο στην Αλβανία, ενώ η έκταση της είναι 43 km². 

 Η Βεγορίτιδα, βρίσκεται στα σύνορα των ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας. 

Έχει έκταση 65,2 km² και βάθος 45-50μ. 

 Η λίμνη των Πετρών, βρίσκεται στα δυτικά της λίμνης Βεγορίτιδας. Έχει 

έκταση 12 km² και βάθος 2,5-3,5μ. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα, γεγονός που 

οφείλεται στην ύπαρξη πεδινών και ημιορεινών περιοχών, μικρών υψωμάτων και 

λόφων καθώς και στο πλήθος λιμνών που απαντώνται στην επικράτεια της, και που 

οδηγεί σε εναλλαγή μικροενδιαιτημάτων. Συγκεκριμένα, από τα 6.000 είδη 

χλωρίδας που απαντώνται στην Ελλάδα, περίπου τα 1.500 είδη καταγράφονται στην 

Περιφέρεια.  

Στην πανίδα της περιοχής εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν τα πουλιά: από τα 400 

είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα, τα 260 απαντώνται στην 

Περιφέρεια. Εκτός όμως από τα πουλιά, στην Περιφέρεια καταγράφονται 60 είδη 

θηλαστικών, μερικά από τα οποία είναι από τα πιο σπάνια είδη στην Ευρώπη (καφέ 

αρκούδα, λύκος, αγριόγιδο κ.α.), 11 είδη αμφιβίων και 21 είδη ερπετών. Σημαντικό 

ρόλο στα οικοσυστήματα των λιμνών παίζει και η μοναδική ιχθυοπανίδα με 17 είδη 

ψαριών, εκ των οποίων τα 9 είναι ενδημικά.  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει σημαντικός αριθμός 

θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη 

εθνική και διεθνή νομοθεσία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται: 
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 10 Ειδικές ζώνες διαχείρισης (ΕΖΔ), 

 6 Ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 

 2 Προστατευόμενες περιοχές του Ν. 3937/2011 (Εθνικό Πάρκο Δρυμού 

Πρεσπών και Περιοχή Προστασίας της φύσης Λίμνης Καστοριάς), 

 1 Εθνικό Δρυμό (Εθνικός δρυμός Πρεσπών), 

 1 Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (Το Μικτό Δάσος του Γράμμου) και 

 Τέλος, 1 Υγρότοπο Διεθνούς Σημασίας (Λίμνη Μικρή Πρέσπα). 

Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη 

την εικόνα που είχαν στον παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Με 

ευθύνη του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), 830 περίπου οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί 

ως παραδοσιακοί οικισμοί.  Στην συνέχεια καταγράφονται οι παραδοσιακοί οικισμοί 

που συναντάμε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Γρεβενών 
Δίπορο 

Καλλονή 

Π.Ε. Καστοριάς 

 

Καστοριά (τμήμα 
πόλης) 

Π.Ε. Κοζάνης 

 

Πεντάλοφος 

Σιάτιστα 

Π.Ε. Φλώρινας 

 

Νυμφαίο 

Ψαράδες 

Πηγή: Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια ΥΠΕΧΩΔΕ http://estia.minenv.gr/ 

 

Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία της Περιφέρειας καταγράφονται ανά 

Ενότητα στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι–Μνημεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί Χώροι Ωράριο 

Π.Ε. Γρεβενών      

Μουσείο Μανιταριών   Φρούριο των Γρεβενών  

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας   Ακρόπολη Ελιμείας  

Λαογραφικό Μουσείο  Ακρόπολη στο Καστρί  

  Κάστρο Γρεβενών  

  Κούλια της Λόχμης  

  Κάστρο του Σπηλαίου  

  Ιερά Μονή Οσίου Νικάνορος, Ζάβορδας*  

Π.Ε. Καστοριάς      

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων  Διοκλητιανούπολη* 08:30-15:00 

Λαογραφικό Δεληνάνειο Μουσείο Καστοριάς  Λιμναίος Οικισμός Δισπήλιου  

Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς  Συνοικία Ντόλτσο*  

Μουσείο Ενδυματολογίας Καστοριάς    

Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς* 08:00-15:00   

Π.Ε. Κοζάνης       

Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας 
Μουσείο Κοζάνης* 

08:30-14:00 Φρούριο και Ακρόπολη της Αιανής, Αρχαία 
Αιανή 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης  Κάστρο του Βελβεντού  

Κοβεδάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης  Κάστρο του Κτενίου  

Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας 
Κοζάνης 

 
Σέρβια* 

κλειστό λόγω έργων 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής* 08:30-15:00 Τείχη στους Πύργους της Εορδαίας  

Ανθρωπολογικό Λαογραφικό Μουσείο 
Πτολεμαΐδας  

 
Οχύρωμα Παλαιόκαστρου Βελβεντού  

 

Πινακοθήκη Πτολεμαΐδας  Παλαιόκαστρο της Γρατσάνης  
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Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Χρωμίου   Παλαιόκαστρο της Καισαριάς  

Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης* 
08:30-15:00 Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία 

Αιανής* 
 

Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας* 
08:30-15:00 Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία 

Βελβεντού* 
 

  Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος*  

Π.Ε. Φλώρινας      

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας* 08:00-15:00 Άγιος Αχίλλειος   

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης*1 08:30-15:00 Πετρών  

Λαογραφικό Μουσείο Φλώρινας  Νεολιθικός Οικισμός Αγίου Παντελεήμονα  

Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών  Νίκειος Σχολή   

Πηγή: http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp 

 

Στον Πίνακα 3 καταγράφεται η επισκεψιμότητα των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων ανά Ενότητα στην Περιφέρεια. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 *Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία που είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Πίνακας 3: Αριθμός Επισκέψεων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανά Ενότητα 2014 

Ενότητες Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Σύνολο 

Μουσεία 

Γρεβενών  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καστοριάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κοζάνης 68 129 644 849 1.410 310 191 631 482 309 0 125 5.148 

Φλώρινας 79 154 110 245 482 204 92 124 71 201 0 95 1.857 

Σύνολο  147 283 754 1.094 1.892 514 283 755 553 510 0 220 7.005 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

Γρεβενών  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καστοριάς 0 50 290 245 0 0 44 299 16 378 0 271 1.593 

Κοζάνης 0 0 0 0 0 0 0 133 6 14 0 0 153 

Φλώρινας 0 0 81 168 323 234 55 25 7 1 0 0 894 

Σύνολο  0 50 371 413 323 234 99 457 29 393 0 271 2.640 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα συμπεραίνουμε, ότι η Περιφέρεια εμφανίζει την μικρότερη επισκεψιμότητα σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια παρουσιάζει με διαφορά την μικρότερη επισκεψιμότητα 

σε σύγκριση με την αμέσως επόμενη Περιφέρεια που είναι της Θεσσαλίας (9.645 έναντι 61.680 εισιτήρια).  
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Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

της Περιφέρειας. Λόγω της χαμηλής επισκεψιμότητας στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας δεν μπορούν να βγουν 

ασφαλή συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της κίνησης των επισκεπτών. 

 

Γράφημα 1: Εποχικότητα επισκέψεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΔΜ (2014) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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1.2. Μεταφορικές υποδομές – Προσπελασιμότητα 

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Η μορφολογία του εδάφους της Περιφέρειας και η γεωγραφική της θέση συντελούν 

στην απομόνωση της από την υπόλοιπη χώρα. Στο πρόβλημα της μορφολογίας, 

πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του συγκοινωνιακού δικτύου παραμένει 

δύσβατο για μεγάλες περιόδους του χειμώνα, λόγω καιρικών συνθηκών. 

Η κατασκευή όμως της Εγνατίας Οδού και τμημάτων των κάθετων οδικών αξόνων 

βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό στα προβλήματα προσβασιμότητας, αναιρώντας 

πλέον τη γεωγραφική απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο βελτιώνεται σημαντικά συμβάλλοντας στη 

διευκόλυνση των επικοινωνιών στην ενδοχώρα της Περιφέρειας, στην απόκτηση 

πρόσβασης στην Εγνατία και τους κάθετους άξονες, καθώς επίσης στη διασφάλιση 

της οδικής ασφάλειας και στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης που 

διανοίγονται από την υλοποίηση υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας. 

Ωστόσο, παραμένει η αναγκαιότητα κατασκευής νέων συνδέσεων βελτίωσης της 

προσπελασιμότητας κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος 

(τουριστικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α.) και δράσεων 

ποιοτικής αναβάθμισης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 

Τέλος, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται ανεπαρκές και 

καλύπτεται από δίκτυο μονής κατεύθυνσης μήκους 170χλμ. 
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Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια, τον Κρατικό 

Αερολιμένα Καστοριάς «Αριστοτέλης» (1) και τον Κρατικό Αερολιμένα Κοζάνης 

«Φίλιππος» (2).  

Ο Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης εξυπηρετεί κυρίως τις μετακινήσεις των κατοίκων 

της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει είναι υποτυπώδεις και δεν καλύπτει 

μεγάλα αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο της Κοζάνης συνδέεται εβδομαδιαίως με την 

Αθήνα. 

Χάρτης 2: Αεροδρόμια Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς βρίσκεται 10χλμ. από την πόλη της Καστοριάς 

στο Άργος Ορεστικό. Οι ανακαινίσεις και επεκτάσεις που έγιναν στην πίστα του 

αερολιμένα τον κατατάσσουν σε εκείνους με διεθνείς προδιαγραφές, δίνοντας την 

δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων αεροσκαφών. Η περιοχή συνδέεται εβδομαδιαίως 

με την Αθήνα. Ωστόσο, το ορεινό της περιοχής δημιουργεί δυσκολίες στις 

συγκοινωνίες αρκετές φορές κατά τους χειμερινούς μήνες. 
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1.3. Υποδομές υγείας 

Η υγειονομική περίθαλψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλύπτεται από τις 

διαθέσιμες υποδομές των εννέα δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και των έξι 

κέντρων υγείας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται το 1,27% των 

συνολικών υποδομών υγείας της χώρας και το 1,43% του αριθμού των κλινών, ήτοι 

770 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Όσον αφορά το απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό στις 

υποδομές υγείας φτάνει τα 853 άτομα, με ποσοστό 1,24% επί του συνόλου 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Η καταγραφή των νοσοκομειακών υποδομών στον χάρτη έχει ως εξής: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, 

2. Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», 

3. Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», 

4. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, 

5. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. 

Χάρτης 3: Νοσοκομεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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Οι υποδομές υγείας της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν έναν από τους 

σημαντικότερους προς ανάπτυξη τομείς της Περιφέρειας. Η υποβάθμιση των 

υποδομών επηρεάζεται σημαντικά από τις δυσχέρειες που απαντώνται στην 

Περιφέρεια, όπως η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού και οι ειδικές γεωγραφικές 

και κλιματολογικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, τα κυριότερα προβλήματα που 

απαντώνται στις υποδομές υγείας της Περιφέρειας είναι: 

 Έλλειψη Περιφερειακού Νοσοκομείου, 

 Ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των λειτουργιών και του εξοπλισμού των 

μονάδων, 

 Αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση των λειτουργιών του δικτύου 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.  
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 283.689 κατοίκους 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011) που αντιστοιχεί στο 2,62% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 30 κάτοικοι ανά km² έναντι 81,96 

κάτοικοι ανά km² που είναι στο σύνολο της χώρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πληθυσμιακή διακύμανση της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία 20 χρόνια. 

 

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Δυτική Μακεδονία 288.636 301.522 283.689 4,46% -5,9% 

Σύνολο Χώρας 10.259.900 10.964.020 10.815.197 6,86% -1,36% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία 20 χρόνια 

παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 1991-2001 

ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 4,46% φτάνοντας τους 301.522 

κατοίκους, ενώ το 2001-2011 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 5,9% φτάνοντας 

τους 283.689 κατοίκους.  

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου 

πληθυσμού ανά τ. χιλ. 

Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας 283.689 30 

Π.Ε. Γρεβενών 31.757 13,86 

Π.Ε. Καστοριάς 50.322 29,25 

Π.Ε. Κοζάνης  150.196 42,71 

Π.Ε. Φλώρινας 51.414 26,71 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Η πιο πολυπληθής και πυκνοκατοικημένη ενότητα της Περιφέρειας είναι της Κοζάνης 

με 150.196 κατοίκους και 42,71 κατοίκους/km2 αντίστοιχα. 
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Η κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανάμεσα στα δύο 

φύλλα είναι άρρενες 141.779 (49,98%) και θήλεις 141.910 (50,02%). 

Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της Περιφέρειας το σύνολο των αρρένων είναι κατά 

131 άτομα (0,04%) μικρότερο από τις θήλεις, ακολουθώντας την γενική τάση σε 

επίπεδο χώρας η οποία εμφανίζει το ποσοστό των Θηλέων στο 51% (5.512.494 

κάτοικοι) και των Αρρένων στο 49% (5.302.703 κάτοικοι). Εδώ θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας μόνο τέσσερεις 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά αρρένων από θηλέων (Στερεάς Ελλάδας 50,7%, 

Πελοποννήσου 50,5%, Νοτίου Αιγαίου 50,4% και Βορείου Αιγαίου 50,2%). 

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μέση ηλικία των μόνιμων κατοίκων της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 41,7 χρόνια που αποτελεί την 4η 

χαμηλότερη τιμή μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 39,8, Κρήτης 40 και Αττικής 

41,3 και ελαφρώς χαμηλότερη από την μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της 

Ελλάδας που είναι τα 41,9 χρόνια. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της Περιφέρειας, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011, κατοικούσαν 20.270 πτυχιούχοι 

Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών και 12.186 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, καταγράφηκαν 1.588 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 343 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/demographic-data?inheritRedirect=true
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1.5. Μακροοικονομικά στοιχεία 

Σε αντίθεση με το σύνολο της χώρας η οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας εμφανίζει αύξηση του ΑΕΠ της από το 2004 μέχρι το 2009 (20,1%, όταν 

το σύνολο των Περιφερειών εμφανίζουν μείωση του ΑΕΠ τους το 2009). Τα έτη 

2010 και 2011 το ΑΕΠ της Περιφέρειας εμφανίζει μείωση, μη μπορώντας να 

διαφοροποιηθεί από την οικονομική κρίση που μαστίζει το σύνολο της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, η μείωση που παρατηρείται είναι κατά 9,1% το 2010  (αντίστοιχη 

μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%) και κατά 9% το 2011 (αντίστοιχο χώρας 8,2%), τα 

οποία είναι και τα τελευταία τελικά στοιχεία σε Περιφερειακό επίπεδο από την 

ΕΛΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 6: ΑΕΠ Περιφερειών της χώρας 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2004-11 (%) 
Μεταβολή 

2009-11 (%) 

Αττική 90.518 93.503 103.429 111.435 116.093 114.974 110.185 101.335 11,9% -11,9% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

26.532 27.175 29.917 32.173 33.465 32.539 30.587 28.401 7% -12,7% 

Κρήτη 9.581 9.779 10.706 11.240 11.770 11.473 10.796 9.827 2,6% -14,3% 

Θεσσαλία 10.366 10.377 11.200 11.708 12.158 11.809 10.975 10.042 -3,1% -15% 

Δυτική Ελλάς 9.469 9.750 10.777 11.172 11.412 10.993 10.769 9.749 3% -11,3% 

Στερεά Ελλάς 9.335 9.728 10.119 10.496 10.861 10.442 9.867 9.099 -2,5% -12,9% 

Πελοπόννησος 8.113 8.430 9.265 9.869 10.110 10.078 9.436 8.838 8,9% -12,3% 

Ανατ. 
Μακεδονία - 
Θράκη 

7.590 7.895 8.176 8.998 9.520 9.273 9.134 8.223 8,3% -11,3% 

Νότιο Αιγαίο 6.270 6.646 7.190 7.672 8.062 7.607 7.220 6.549 4,4% -13,9% 

Δυτική 
Μακεδονία 

4.611 4.735 5.149 5.433 5.490 5.540 5.038 4.583 -0,6% -17,3% 

Ήπειρος 4.413 4.539 4.829 5.040 5.196 5.105 4.974 4.621 4,7% -9,5% 

Ιόνια Νησιά 3.602 3.792 4.033 4.287 4.466 4.195 4.000 3.531 -2% -15,8% 

Βόρειο Αιγαίο 2.613 2.804 3.042 3.307 3.494 3.403 3.230 2.954 13,1% -13,2% 

Σύνολο  
Ελλάδος 

193.013 199.153 217.831 232.831 242.096 237.431 226.210 207.752 7,6% -12,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) 
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Πίνακας 7: ΑΕΠ Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2004-11 

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Γρεβενών  353 353 365 384 405 373 384 359 1,7% -3,8% 

Π.Ε. Καστοριάς  540 561 608 651 679 668 636 615 13,9% -7,9% 

Π.Ε. Κοζάνης 2.782 2.844 3.124 3.343 3.327 3.402 3.056 2.701 -2,9% -20,6% 

Π.Ε. Φλώρινας 936 978 1.052 1.054 1.079 1.097 962 909 -2,9% -17,1% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) 

 

Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφερειακή ενότητα της Π.Δ.Μ., (2004-2011) 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, οι ενότητες με την 

μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια (Κοζάνης 

και Φλώρινας) εμφανίζουν αύξηση και το 2009 στο ΑΕΠ τους 

(2,3% και 1,7% αντίστοιχα), ενώ στις υπόλοιπες ενότητες 

(Γρεβενών και Καστοριάς) ξεκινάει από το 2009 η μείωση του ΑΕΠ 

τους. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη μείωση για τα έτη 2009-2011 

υπέστη η ενότητα Κοζάνης (20,6%) και η ενότητα Φλώρινας 

(17,1%), ενώ την μικρότερη μείωση εμφάνισε η ενότητα Γρεβενών 

(3,8%). 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ (17,3%). Το μικρότερο ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ 

εμφανίζει η Περιφέρεια Ηπείρου με 9,5%. 

Η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας σε συνάρτηση με το ΑΕΠ του συνόλου της Ελλάδας κατά την 

χρονική περίοδο από το 2004-2011 απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και συνόλου Ελλάδας 

από 2004-2011 (σε εκ. €) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Για την αποτίμηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, χρήσιμη είναι και η αποτύπωσή του σε 

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης.  Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του κάθε κράτους μέλους της 

Ευρωζώνης σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) εξαρτάται από την αύξηση του 

συνολικού ΑΕΠ της σε ευρώ, από τη μεταβολή του πληθυσμού της και από την 

εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του ευρώ σ’ αυτήν. Ο συντελεστής αυτός 

αποτυπώνει το κόστος ενός «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα σε 

ευρώ σε σχέση με το μέσο κόστος του ίδιου καλαθιού στην Ε.Ε. ως συνόλου. Στο 

ακόλουθο γράφημα, αποτυπώνεται διαχρονικά η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ για 

κάθε Περιφέρεια σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης για την περίοδο 2005–2011. 

Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση του ΑΕΠ μέχρι το 2008 για όλες τις 

Περιφέρειες (εκτός της Δυτικής Μακεδονίας που εμφανίζει αύξηση και το 2009), 
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οπότε και παρατηρείται άμεση πτώση από το 2009 και μετά, υπό την επήρεια των 

συμπτωμάτων της οικονομικής ύφεσης.  

 

Πίνακας 8: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Περιφερειών της χώρας 2005-2011 (σε ΜΑΔ) 

Περιφέρειες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 12.934 13.365 14.680 15.517 15.121 14.917 13.331 

Κεντρική Μακεδονία 14.210 15.570 16.671 17.289 16.801 15.841 14.771 

Δυτική Μακεδονία 16.209 17.663 18.669 18.913 19.171 17.553 16.006 

Θεσσαλία 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 

Ήπειρος 13.105 13.929 14.512 14.936 14.672 14.325 13.307 

Ιόνια Νησιά 18.146 19.227 20.389 21.216 19.946 19.072 16.792 

Δυτική Ελλάδα 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 

Στερεά Ελλάδα 17.444 18.090 18.723 19.344 18.572 17.551 16.128 

Πελοπόννησος 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 

Αττική 23.435 25.838 27.737 28.824 28.556 27.491 25.480 

Βόρειο Αιγαίο 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 

Νότιο Αιγαίο 20.698 22.190 23.456 24.447 22.908 21.643 19.340 

Κρήτη 16.083 17.467 18.192 18.908 18.328 17.210 15.636 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 

Πηγή: Eurostat 2011, Regional Statistics 

 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το 2005-2009 

παρουσιάζει αύξηση από 16.209 σε 19.171 (18,27%), αύξηση σχεδόν ίδια για το 

σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο πού είναι 18,22%. Από το 2009-2011 

παρατηρείται μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

της τάξης του 16,5% αντίστοιχη μείωση στο σύνολο της χώρας 12% για την ίδια 

περίοδο. 

Σε σχέση με την Περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2008 έως 2011 παράγει ετησίως περίπου το 2,2% 

του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας. Η συνεισφορά της Περιφέρειας στο συνολικό ΑΕΠ 

της χώρας είναι χαμηλή κατατάσσοντας την στην 11η θέση μετά τις Περιφέρειες 

Ιονίων Νήσων (1,7%) και Βορείου Αιγαίου (1,4%), επιβεβαιώνοντας την 

απομόνωσή της από την οικονομική δραστηριότητα της υπόλοιπης χώρας και από 

την κρίση που παρατηρείται στο μεταποιητικό κλάδο που αποτελεί έναν από τους 

ακρογωνιαίους λίθους της Περιφέρειας. 
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Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται από το 2005-2011 η διαχρονική εξέλιξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας σε συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΔΜ και του συνόλου της χώρας από το 

2005-2011  

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence  

 

Το 2011 από προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία  

(ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 8,68% στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας εμφάνισε την 5η μεγαλύτερη μείωση στην ΑΠΑ (9,57%) μετά 

τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (12,23%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(10,48%), Δυτικής Ελλάδας (9,98%) και Νοτίου Αιγαίου (9,8%). 
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Πίνακας 9: Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Περιφέρεια 

(σε εκ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2010 2011 Μεταβολή 2010-2011 (%) 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 8.061 7.216 -10,48% 

Κεντρική Μακεδονία 26.995 24.922 -7,67% 

Δυτική Μακεδονία 4.447 4.021 -9,57% 

Θεσσαλία 9.686 8.812 -9,02% 

Ήπειρος 4.390 4.055 -7,6% 

Ιόνια Νησιά 3.530 3.098 -12,23% 

Δυτική Ελλάδα 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάδα 8.708 7.984 -8,31% 

Πελοπόννησος 8.328 7.755 -6,88% 

Αττική 97.245 88.921 -8,55% 

Βόρειο Αιγαίο 2.851 2.592 -9,08% 

Νότιο Αιγαίο 6.372 5.747 -9,8% 

Κρήτη 9.528 8.623 -9,49% 

Σύνολο  Ελλάδος 199.645 182.302 -8,68% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) 

 

Πρωτογενής τομέας 

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στις τρεις από 

τις τέσσερις ενότητες της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στις ενότητες Γρεβενών, 

Φλώρινας και Καστοριάς και πολύ λιγότερο στην ενότητα Κοζάνης. Ο πρωτογενής 

τομέας της Περιφέρειας απασχολεί το 17,5% (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) του εργατικού 

δυναμικού της, ενώ συνεισφέρει το 6,3% στην ΑΠΑ (ΕΛΣΤΑΤ, 2012). 

Είναι η μοναδική Περιφέρεια με σημαντική παραγωγή κρόκου. Τα κυριότερα 

γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγει η Περιφέρεια είναι τα μήλα και το σιτάρι. Στην 

Περιφέρεια αναλογεί το 16% της εγχώριας παραγωγής μήλων και το 15% της 
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συνολικής παραγωγής σίτου. Άλλα σημαντικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας 

είναι τα γαλακτοκομικά, τα φασόλια, τα κηπευτικά κ.α. 

Στην Δυτική Μακεδονία παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ΠΟΠ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης), όπως: Τυριά, Κρασιά, Όσπρια (φασόλια Πρεσπών, φασόλια 

γίγαντες Καστοριάς), Φρούτα (μήλα Καστοριάς, μήλα Κοζάνης και ροδάκινα 

Βελβεντού) και αρωματικά φυτά (κρόκος Κοζάνης, ρίγανη, χαμομήλι κ.α.).  

 

Δευτερογενής τομέας 

 

Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί ισχυρό τομέα παραγωγικής δραστηριότητας αν και 

παρουσιάζει μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στο συνολικό ακαθάριστό προϊόν 

της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, στον δευτερογενή τομέα απασχολείται το 25,7% 

του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας και συνεισφέρει το 41% στην ΑΠΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ 2014 και 2012).  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επίσης έχουν αναπτυχθεί ένα Βιομηχανικό 

Πάρκο στο Άργος Ορεστικού (ενότητα Καστοριάς) και μια Βιομηχανική Περιοχή στην 

Φλώρινα (ενότητα Φλώρινας). 

Οι ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης, χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη 

μεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή του 

δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στη συγκέντρωση εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον άξονα Πτολεμαΐδας-

Κοζάνης-Αμυνταίου. Σημαντική είναι και η συμβολή του μεταποιητικού κλάδου 

δέρματος-γούνας που συγκεντρώνεται στην ενότητα Καστοριάς και στην περιοχή 

Βοΐου της ενότητας Κοζάνης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της 

οικονομικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ νέα κατεύθυνση 

δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.   
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Τριτογενής τομέας 

 

Όσον αφορά στον τριτογενή τομέα, ο τομέας του εμπορίου και των υπηρεσιών στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό καταστημάτων και 

απασχολούμενων, κυρίως λόγω της απομόνωσης της Περιφέρειας από τα μεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας. Ο  τριτογενής τομέας για το 2014 απασχολούσε το 56,8% 

των εργαζομένων της Περιφέρειας (έναντι 70,7% στο σύνολο της χώρας, ΕΛΣΤΑΤ 

2014) και η συνεισφορά του στην ΑΠΑ ήταν 52,7% (ΕΛΣΤΑΤ, 2012).  

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Πρόκειται για 

περιοχή υποδοχής χαμηλού αριθμού τουριστών, στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

Ελλήνων, με τις ξενοδοχειακές υποδομές να χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς. Παρόλα 

αυτά, ο τουρισμός στην Περιφέρεια παρουσιάζει έντονη αυξητική πορεία τα 

τελευταία χρόνια. 

Η συνεισφορά της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά τομέα παραγωγής 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

φαίνεται στο Γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 

ΑΠΑ (2012) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η συνεισφορά του Πρωτογενή τομέα στην ΑΠΑ είναι 6,3% ποσοστό ψηλότερο έναντι 

του συνόλου της χώρας που φτάνει το 3,69%, ο δευτερογενής τομέας συνεισφέρει 

κατά 41% έναντι 13,82% στο σύνολο της χώρας, ενώ τέλος την μεγαλύτερη 

συνεισφορά έχει ο τριτογενής τομέας με 52,7% αρκετά μικρότερος από το 82,49% 

του συνόλου της χώρας. 
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1.6. Αγορά εργασίας - Απασχόληση 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ηλικίας από 

15 έως 64 ετών) ανέρχεται σε 119.500 κατοίκους για το 2013, σύμφωνα με στοιχεία 

της OECD Regional Database, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,4% του συνολικού 

Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της χώρας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το συνολικό ποσοστό του Οικονομικά 

Ενεργού Πληθυσμού κάθε Περιφέρειας. 

 

Γράφημα 6: Μερίδιο των Περιφερειών στον ΟΕΠ της χώρας, 2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Ο απασχολούμενος πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπολογίζεται 

για το 2013 στους 81.500 απασχολούμενους (68,2%). Στο γράφημα 7, 

καταγράφεται το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της Περιφέρειας σε 

συνάρτηση με το σύνολο της χώρας. 
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Γράφημα 7: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της ΠΔΜ σε συνάρτηση με το σύνολο 

της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού απασχολούμενων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας ως προς το σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας για τα έτη 

2007-2013 καταγράφεται στο ακόλουθο Γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην ΠΔΜ ως ποσοστό των απασχολούμενων στη 

χώρα, 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Στο Γράφημα 9 καταγράφονται οι απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας. 

 

Γράφημα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα οικ. δραστηριότητας στην ΠΔΜ και την 

Χώρα, 2014 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της ΠΔΜ φτάνει το 17,5% υψηλότερο από το 

σύνολο της χώρας (13,8%), αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο ρόλο του πρωτογενή 

τομέα στην Περιφέρεια, ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει ποσοστό απασχόλησης 

25,7% έναντι 15,5% στο σύνολο της χώρας, ενώ ο τριτογενής τομέας απασχολεί 

μόλις το 56,8% των εργαζομένων της Περιφέρειας αρκετά μικρότερο από το 70,7% 

του συνόλου της χώρας.   

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των 

Περιφερειών της χώρας από το 2008 έως και το 2013. 
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Πίνακας 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στις Περιφέρειες της χώρας, 2008-2013 

Περιφέρειες 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Δυτική Μακεδονία 12,5 12,4 15,4 23,1 29,7 31,6 

Κεντρική Μακεδονία 8,4 10,1 13,7 19,7 26,2 30,2 

Αττική 6,7 9,1 12,6 18,0 25,8 28,7 

Δυτική Ελλάδα 9,9 9,7 11,9 17,6 25,6 28,4 

Στερεά Ελλάδα 8,5 10,5 12,5 19,0 27,9 28,2 

Ήπειρος 9,9 11,2 12,6 16,5 22,5 27,4 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 8,8 11,1 14,5 20,2 22,8 26,8 

Θεσσαλία 8,3 9,2 12,1 16,8 22,6 25,4 

Κρήτη 6,4 9,0 12,0 15,8 22,3 24,9 

Βόρειο Αιγαίο 4,7 6,6 9,4 15,0 21,8 22,0 

Πελοπόννησος 7,0 7,9 9,6 13,8 19,2 21,9 

Νότιο Αιγαίο 8,3 12,3 14,6 15,2 15,4 21,3 

Ιόνια Νησιά 8,3 9,5 14,6 14,1 14,7 18,1 

Σύνολο Ελλάδας 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

Η πορεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης και μετά εμφανίζεται αυξητική, ακολουθώντας την γενική τάση 

που επικρατεί στο σύνολο της χώρας. Από τα στοιχεία του πίνακα, παρατηρούμε ότι 

το ποσοστό ανεργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο που 

εμφανίζεται στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα για το έτος 2013 η Περιφέρεια 

εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 31,6%. Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η 

εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνάρτηση 

με το σύνολο της Χώρας από το 2008-2013.  

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.10: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας    

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 33 

 

Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην ΠΔΜ και την Χώρα, 2008-

2013 

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Συγκεντρωτικά για το χρονικό διάστημα 2008-2013, η ανεργία στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας για άτομα άνω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 152,8%, ενώ το 

αντίστοιχο μέσο ποσοστό για το σύνολο της χώρας ανήλθε στο 253%. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

2.1. Εισαγωγή 

Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης με 

σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις 

επενδύσεις. Συγκεκριμένα,   η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας άμεσα 

και έμμεσα υπολογίζεται στο 20,5% για το 2014. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, 

η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισμένα από τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την χώρα μας ως έναν από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.  

Το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα αποτελεί την Ναυαρχίδα της τουριστικής 

δραστηριότητας της χώρας μας, καθώς αποτελεί το 60% του συνόλου των διεθνών 

αφίξεων. Τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα υστερούν σημαντικά τόσο σε αριθμό 

ταξιδιών όσο και σε αριθμό διανυκτερεύσεων και δαπάνης. Εύκολα καταλαβαίνει 

κανείς ότι το συγκεκριμένο προϊόν όπου αναπτύσσεται προσφέρει αυξημένη 

οικονομική δραστηριότητα (αν και εποχική), βοηθώντας τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ 

σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην μείωση της ανεργίας.   

Ο τομέας του τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται με 

αργούς ρυθμούς, διατηρώντας το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στη συνολική 

τουριστική δραστηριότητα της χώρας, καταγράφοντας ποσοστό 0,8% στις αφίξεις 

για το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ). Σημαντικοί παράγοντες για τη χαμηλή συμμετοχή στην 

τουριστική δραστηριότητα της χώρας αποτελούν: 

 Η απομόνωση μέχρι πρότινος της Περιφέρειας από τα μεγάλα αστικά κέντρα 

της περιοχής (Θεσσαλονίκη), κάτι το οποίο ανασχέθηκε από την κατασκευή 

της Εγνατίας Οδού. 

 Το χαμηλό επίπεδο γνώσης και εκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα. 

 Γεωμορφολογικά αποτελεί την μοναδική Περιφέρεια της χώρας που δε 

βρέχεται από θάλασσα.  

 Τον μειωμένο επαγγελματισμό κατά την παραγωγή και παροχή υπηρεσιών.  

 Τέλος, το χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών (στις ορεινές και 

απομακρυσμένες περιοχές). 

Ο τομέας του τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρήζει περαιτέρω 

βελτίωσης και έντασης μιας και παρόλο που δεν προσανατολίζεται στο μοντέλο 

«Ήλιος και Θάλασσα» που επικρατεί στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το 65% των συνολικών επιφανειακών υδάτων της 
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χώρας, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, βιότοπους, περιοχές NATURA, 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μοναστήρια. 

Όσον αφορά την τουριστική κίνηση στις ενότητες της Περιφέρειας, η Καστοριά 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη προσέλευση σε επίπεδο Περιφέρειας με 62.431 αφίξεις 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013), ενώ την χαμηλότερη παρουσιάζουν τα Γρεβενά με μόλις 975 

αφίξεις (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) παρουσιάζοντας κλιμακούμενη μείωση τα τελευταία χρόνια.   

Εξαιτίας του έντονου αναγλύφου της Περιφέρειας υπάρχουν σημαντικές υποδομές 

χιονοδρομικού τουρισμού στους ορεινούς όγκους της, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα 

Βίγλας, Βιτσίου και Βασιλίτσας τα οποία συγκεντρώνουν επισκέπτες όχι μόνο από 

την Ελλάδα αλλά και από τις γειτονικές χώρες. 

Έντονη ορειβατική δραστηριότητα παρατηρείται στους ορεινούς όγκους της 

Περιφέρειας, ενώ οι δραστηριότητες rafting και kayak που οργανώνονται στους 

ποταμούς Αλιάκμονα και Βενέτικο προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα του τουρισμού τα οποία απαντώνται στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας είναι: 

 Ο θρησκευτικός-πολιτιστικός τουρισμός (χριστιανική και βυζαντινή 

Μακεδονία). 

 Ορεινός-περιηγητικός τουρισμός. 

 Ορεινός τουρισμός άθλησης και περιπέτειας (χιονοδρομικά κέντρα). 

 Οικολογικός τουρισμός και 

 Αγροτουρισμός. 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει περίπου το 1,3% του συνολικού 

ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Συγκεκριμένα, διαθέτει δυναμικό 125 

μονάδων με 5.827 κλίνες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015) η κατανομή 

των οποίων ανά ενότητα γίνεται ως εξής:  

 Η Π.Ε. Γρεβενών συγκεντρώνει το 19,2% του δυναμικού της Περιφέρειας με 

24 μονάδες και 1.040 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Καστοριάς συγκεντρώνει το 31,2% του δυναμικού της με 39 μονάδες 

και 2.030 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Κοζάνης διαθέτει το 26,4% του συνολικού δυναμικού της Περιφέρειας 

με 33 μονάδες και 1.681 κλίνες.  

 Τέλος, η Π.Ε. Φλώρινας συγκεντρώνει το 23,2% του συνολικού δυναμικού 

με 29 μονάδες και 1.076 κλίνες.  

Το Γράφημα αποτυπώνει τον καταμερισμό των ξενοδοχειακών μονάδων στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Γράφημα 11: Καταμερισμός Ξενοδοχειακών μονάδων στην ΠΔΜ (%)  

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015 – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για το έτος 

2015, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού: 
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Πίνακας 11: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην ΠΔΜ 2015 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

Γρεβενών  Μονάδες  0 2 12 8 2 24 

  Δωμάτια 0 55 319 123 30 527 

  Κλίνες 0 104 637 241 58 1.040 

Καστοριάς Μονάδες  2 13 17 7 0 39 

  Δωμάτια 47 305 512 114 0 978 

  Κλίνες 105 659 1.051 215 0 2.030 

Κοζάνης Μονάδες  1 1 19 11 1 33 

  Δωμάτια 14 28 521 275 15 853 

  Κλίνες 32 56 1.042 521 30 1.681 

Φλώρινας Μονάδες  0 1 17 10 1 29 

  Δωμάτια 0 10 352 149 12 523 

  Κλίνες 0 21 724 307 24 1.076 

Σύνολο Περιφέρειας 
  
  

Μονάδες  3 17 65 36 4 125 

Δωμάτια 61 398 1.704 661 57 2.881 

Κλίνες 137 840 3.454 1.284 112 5.827 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015 

 

Η εξέλιξη του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων και του αριθμού των κλινών 

τους, για τα έτη 2010 και 2015 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 12: Καταγραφή ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών για τα έτη 2010 και 

2015 για την ΠΔΜ 

Περιφερειακή 
ενότητα 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

Ποσοστιαία 
Διαφορά 

(%) 

Αριθμός 
κλινών 
(2015) 

Αριθμός 
κλινών 
(2010) 

Ποσοστιαία 
Διαφορά 

(%) 

Γρεβενών 24 24 0% 1.040 1.012 3% 

Καστοριάς 39 34 15% 2.030 1.865 9% 

Κοζάνης 33 35 -6% 1.681 1.680 0% 

Φλώρινας 29 35 -17% 1.076 1.232 -13% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

125 128 -2% 5.827 5.789 1% 

Σύνολο 
Ελλάδας 

9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

(%) Δυναμικό 
της ΠΔΜ 

1% 1%  1% 1%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 
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Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας για το 2015 παρουσιάζει 

μείωση 2%, διατηρώντας παράλληλα το μερίδιο της περίπου στο 1% σε επίπεδο 

χώρας. Παρομοίως, στο σύνολο της Ελλάδας παρατηρείται μια μικρή πτώση του 

αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων κατά 0,36% για το 2015 σε σύγκριση με το 

2010 (35 ξενοδοχειακές μονάδες).  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των κλινών για την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει μικρή αύξηση περίπου 1% για το 2015 

σε σύγκριση με το 2010, διατηρώντας παράλληλα το μερίδιο της επί του συνόλου 

περίπου στο 1% και για το 2015.   

Η εξέλιξη του αριθμού δωματίων για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας ανά ενότητα για 

τα έτη 2010 και 2015 αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 12: Εξέλιξη του αριθμού των ξενοδοχειακών δωματίων για τα έτη 2010 

και 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας      

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 – Επεξεργασία SETE Intelligence  

 

Από τα στοιχεία που έχουμε, παρατηρούμε ότι στο σύνολο της Περιφέρειας ο αριθμός 

των ξενοδοχειακών δωματίων εμφανίζει μικρή μείωση 0,2%. Συγκεκριμένα, ο 

αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων των 5*, 4* και 3* εμφανίζουν σημαντικές 

αυξήσεις 17,3%, 38,7% και 9,9% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά 

δωμάτια των 1-2* εμφανίζουν αξιοσημείωτη μείωση 28%. Οι διαφοροποιήσεις που 
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εμφανίζονται στις κατηγορίες 1-2*, πιθανόν να οφείλεται στην αναβάθμιση αυτών 

των τουριστικών καταλυμάτων σε μεγαλύτερες κατηγορίες (π.χ. σε 3*, 4* και 5*).  

Αναλυτικά, οι ενότητες που εμφανίζουν θετική ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό 

των ξενοδοχειακών δωματίων τους είναι των Γρεβενών 5,6% και της Καστοριάς 

6,2%, ενώ αντίθετα οι ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας εμφανίζουν μειώσεις της 

τάξης του 1,2% και 13,3%.   
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τον  μικρότερο αριθμό ενοικιαζόμενων 

δωματίων στο σύνολο της χώρας κατέχοντας μόλις το 0,5% (116 μονάδες). 

Συγκεκριμένα, διαθέτει 777 δωμάτια και 1.663 κλίνες. Η κατανομή των δωματίων 

ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Πίνακας 13: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της ΠΔΜ, 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Δ.Μ. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Γρεβενών  40 268 542 

Π.Ε. Καστοριάς 39 265 578 

Π.Ε. Κοζάνης 7 53 101 

Π.Ε. Φλώρινας 30 191 442 

Σύνολο Περιφέρειας 116 777 1.663 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ 

 

Το σύνολο σχεδόν των ενοικιαζόμενων δωματίων κατανέμεται στις τρεις από τις 

τέσσερις ενότητες της Περιφέρειας. Οι ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς κατέχουν 

το ίδιο ποσοστό (34%) ενώ χαμηλότερα βρίσκεται η ενότητα Φλώρινας (26%). Η 

ενότητα Κοζάνης ενώ αποτελεί την μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα της Περιφέρειας, 

κατέχει μόλις το 6% του συνολικού δυναμικού των ενοικιαζόμενων δωματίων.  

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Δ.Μ ανά 

ενότητα (%) 

 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.4. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει τον μικρότερο αριθμό επιπλωμένων 

κατοικιών (μόλις 0,4%, 22 μονάδες) σε σύγκριση με τις 13 Περιφέρειες της χώρας. 

Συγκεκριμένα, διαθέτει 61 δωμάτια και 222 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων 

κατοικιών ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 14: Κατανομή επιπλωμένων κατοικιών της Π.Δ.Μ., 2015    

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Δ.Μ. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Γρεβενών  3 8 42 

Π.Ε. Καστοριάς 5 18 58 

Π.Ε. Κοζάνης 3 10 34 

Π.Ε. Φλώρινας 11 25 88 

Σύνολο Περιφέρειας 22 61 222 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το 50% των επιπλωμένων κατοικιών της 

Περιφέρειας εντοπίζονται στην ενότητα Φλώρινας ενώ το υπόλοιπο 50% 

κατανέμεται στις υπόλοιπες ενότητες σχετικά ισομερής. 

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην 

Π.Δ.Μ ανά ενότητα (%) 

 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

 

13%

23%

14%

50%
Π.Ε. Γρεβενών

Π.Ε. Καστοριάς

Π.Ε. Κοζάνης

Π.Ε. Φλώρινας

http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/
http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/


ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.10: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας    

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 42 

 

2.5. Τουριστική κίνηση 

Η πλειονότητα της τουριστικής κίνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

προέρχεται από Έλληνες τουρίστες σε ποσοστό 82,4% (ΕΛΣΤΑΤ, 2013) και μόνο το 

17,6% προέρχεται από τουρίστες του εξωτερικού. Γι’ αυτό το λόγο η Περιφέρεια 

εμφανίζει κατακόρυφη πτώση στις αφίξεις από την έναρξη της οικονομικής κρίσης 

και μετά. Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας είναι μικρά με αποτέλεσμα οι διεθνείς 

αφίξεις σε αυτά να είναι περιορισμένες. 

Συγκεκριμένα, για το 2013, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταγράφηκαν 

132.265 αφίξεις σε καταλύματα (Ξενοδοχειακού τύπου) αυξημένες κατά 9,4% σε 

σχέση με το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013), αύξηση η οποία αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη, 

μετά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21,7%, Βορείου Αιγαίου 

15,5%, Αττικής 12,8%, Κρήτης 12,3% και Νοτίου Αιγαίου 9,8%. Η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας κατέχει μόλις το 0,8% του συνολικού ποσοστού αφίξεων της 

χώρας, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 

2013. 
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2.5.1. Διανυκτερεύσεις  

Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων από το 2004-2013 σε καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  σε συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 

καταγράφεται από το ακόλουθο Γράφημα. 

 

Γράφημα 15: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην ΠΔΜ, 2004-2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διακρίνεται 

από διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, από το 2004-2006 παρατηρείται αύξηση στον 

αριθμό των διανυκτερεύσεων της τάξης του 5,7%, ενώ από το 2006-2013 

παρατηρείται κατακόρυφη πτώση της τάξης του 34,1%. Καθοριστικό παράγοντα 

αυτών των διακυμάνσεων αποτελεί η έλλειψη προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας καθώς και η οικονομική κρίση που χτύπησε το σύνολο 

της χώρας από το 2009 και μετά, αφού όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η Δυτική 

Μακεδονία είναι η μοναδική Περιφέρεια η οποία έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον 

εσωτερικό τουρισμό. 

Όλες οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

αφορούσαν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα.  
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2.5.2. Πληρότητα  

Το ποσοστό πληρότητας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έφτασε το 2013 το 

18,7% από 17,2% το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ποσοστά πληρότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι τα χαμηλότερα σε 

σχέση με το σύνολο των Περιφερειών (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Στο ακόλουθο γράφημα 

καταγράφονται τα ποσοστά πληρότητας κλινών και για τις 13 Περιφέρειες της 

Ελλάδας. 

 

Γράφημα 16: Πληρότητα κλινών (%) στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά 

Περιφέρεια 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – 2014 – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.5.3. Δαπάνες   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δαπάνες ανά επίσκεψη, οι δαπάνες 

ανά διανυκτέρευση και οι ημέρες διαμονής ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας 

καθώς και η ποσοστιαία απόκλιση αυτών των μεγεθών από τον μέσο όρο της 

επικράτειας. 

 

Πίνακας 15: Δαπάνες ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση και ημέρες διαμονής 

στις Περιφέρειες, 2013 

Περιφέρεια 
Δαπάνες ανά 
επίσκεψη (€) 

% επί της 
χώρας 

Δαπάνες ανά 
Διανυκτέρευση 

(€) 

% επί 
της 

χώρας 

Ημέρες 
Διαμονής 

% επί 
της 

χώρας 

Ανατ. 

Μακεδονία - 

Θράκη 

390,3 -40,26% 55 -24,75% 7,1 -20,61% 

Κεντρική 

Μακεδονία 
336,4 -48,51% 50,6 -30,67% 6,6 -25,73% 

Δυτική 

Μακεδονία 
493,9 -24,41% 42,8 -41,42% 11,5 29,05% 

Ήπειρος 369,9 -43,37% 85 16,33% 4,4 -51,32% 

Θεσσαλία 387,6 -40,67% 50,9 -30,34% 7,6 -14,82% 

Ιόνια Νησιά 659,8 0,99% 69 -5,54% 9,6 6,91% 

Δυτική Ελλάς 380,5 -41,75% 60,1 -17,68% 6,3 -29,24% 

Στερεά Ελλάς 406,7 -37,74% 76,7 4,97% 5,3 -40,69% 

Πελοπόννησος 523,1 -19,92% 60,8 -16,74% 8,6 -3,82% 

Αττική 519,8 -20,43% 84,9 16,28% 6,1 -31,57% 

Βόρειο Αιγαίο 671,9 2,85% 52,6 -28,00% 12,8 42,85% 

Νότιο Αιγαίο 842,9 29,03% 88,2 20,74% 9,6 6,86% 

Κρήτη 801,9 22,75% 81 10,88% 9,9 10,70% 

Σύνολο 

Επικράτειας 
653,3 0,00% 73,1 0,00% 8,9 0,00% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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Η μέση δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στην ΠΔΜ ανήλθε στα 493,9€, γεγονός 

το οποίο την κατατάσσει στην έβδομη θέση, χαμηλότερα κατά 24,41% σε σχέση με 

το μέσο όρο της χώρας (653,3€). Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η 

δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας. 

 

Γράφημα 17: Δαπάνες ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση φτάνουν τα 42,8€, κατατάσσοντας την στην 

τελευταία θέση (41,42% χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας). Στο γράφημα 

18 καταγράφονται οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας. 
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Γράφημα 18: Δαπάνες ανά διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην 

δεύτερη θέση με 11,5 ημέρες ανά τουρίστα μετά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

(12,8 ημέρες) και 29,05% περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, το 

ακόλουθο γράφημα αποτυπώνει το σύνολο των ημερών διαμονής ανά Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 19: Ημέρες διαμονής ανά Περιφέρεια 2014. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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2.5.4. Εποχικότητα   

Βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού στη χώρα μας συνολικά είναι η εποχικότητα 

της τουριστικής κίνησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλή 

εποχικότητα, όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο Πίνακα. Τα στοιχεία βασίζονται 

σε μελέτη την οποία εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων 

και χρησιμοποιεί τους Δείκτες Συγκέντρωσης CR4 και CR6 οι οποίοι μετρούν τον 

αριθμό των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο και Μάιο-

Οκτώβριο, αντίστοιχα, ως προς το σύνολο των σχετικών αφίξεων και τον 

Συντελεστή Ανισότητας GINI, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 

ανισότητας εισοδήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο πιο κοντά στο μηδέν 

είναι μία Περιφέρεια, τόσο πιο ίση είναι η κατανομή των αφίξεων στη διάρκεια του 

έτους. 

Πίνακας 16: Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, 2013 

Περιφέρεια CR4 CR6 GINI 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 65,23% 78,27% 38,79% 

Κεντρική Μακεδονία 68,67% 81,89% 43,13% 

Δυτική Μακεδονία 70,20% 84,13% 45,87% 

Ήπειρος 50,15% 66,72% 23,52% 

Θεσσαλία 71,14% 85,04% 47,77% 

Ιόνια Νησιά 84,19% 95,89% 60,48% 

Δυτική Ελλάς 64,24% 82,00% 42,33% 

Στερεά Ελλάς 62,00% 84,02% 42,34% 

Πελοπόννησος 64,97% 82,15% 43,02% 

Αττική 55,36% 74,42% 32,45% 

Βόρειο Αιγαίο 61,84% 84,40% 43,79% 

Νότιο Αιγαίο 76,99% 95,27% 55,81% 

Κρήτη 75,45% 96,19% 54,87% 

Σύνολο Επικράτειας 69,68% 86,50% 45,52% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΞΕΕ, TNS, ICAP/QUANTOS), 2014– Επεξεργασία ΙΤΕΠ 
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Λαμβάνοντας υπόψη και τους τρείς δείκτες (CR4, CR6, GINI), η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα. Συγκεκριμένα στον δείκτη CR4 

παρουσιάζει την πέμπτη υψηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων 

(84,19%), Νοτίου Αιγαίου (76,99%), Κρήτης (75,45%) και Θεσσαλίας (71,14%). 

Για τον δείκτη CR6 εμφανίζει την έκτη υψηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες 

Κρήτης, Ιόνιων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου. Τέλος, για 

τον δείκτη GINI εμφανίζει την πέμπτη υψηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες 

Ιόνιων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας. 
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2.6. Φορείς τουρισμού 

Φορείς Δημόσιου Τομέα  

 Υπουργείο Τουρισμού. 

 Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού). 

 Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). 

 

Φορείς Ιδιωτικού Τομέα 

 ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 Marketing Greece. 
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2.7. Προφίλ τουριστών 

Στην Ενότητα αυτή παραθέτετε η Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Ποιος είναι ο Πελάτης μας», 

η οποία καταγράφει το προφίλ του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για 

διακοπές Ήλιος & Θάλασσα, Πολιτισμός & Θρησκεία και City Break και η οποία 

επισυνάπτεται στο παράρτημα του έργου.  
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2.8. Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης τουριστικής προσφοράς/ζήτησης της Περιφέρειας 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης της σημαντικότητας, της προσφοράς/ζήτησης τουριστικών προϊόντων 

στην Περιφέρεια. 

Πίνακας 17: Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας 

Κριτήρια Επεξήγηση 

1) Ζήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο 
Μερίδα τουριστών που προτιμούν τη συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού, 
πόσο δημοφιλής είναι η ειδική μορφή τουρισμού 

2) Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 
Τάσεις και προοπτικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική 
δραστηριότητα 

3) Προσβασιμότητα 
Δυνατότητα πρόσβασης τουριστών στην περιοχή π.χ. αεροπορικές πτήσεις, 
δρομολόγια πλοίων κλπ. 

4) Ετοιμότητα προϊόντος 
Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη μορφή τουρισμού 

5) Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού 
Δυνατότητα συμμετοχής της ειδικής μορφής τουρισμού στη συνολική ανάπτυξη 
του τουριστικού μίγματος και συνολικά του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας  

6) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 
Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο προορισμός 
σε σχέση με την ειδική μορφή τουρισμού  
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Εξειδίκευση βαθμολογίας κριτηρίων αξιολόγησης σημαντικότητας

Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού

Ετοιμότητα προϊόντος

Ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης τοπικά σε σύγκριση με τον ρυθμό ανάπτυξης του τουρισμού γενικά

> Μ.Ο. Μ.Ο. < Μ.Ο. Ø ή -

Αναλόγως μεγέθους αγοράς τοπικά

* Κατασκευές νέων τουριστικών και μεταφορικών υποδομών σε εξέλιξη  αίρουν τον κορεσμό

1. 12 μήνες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

2. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, κυρίως εποχικές ή περιορισμένο δίκτυο

3. Οδικές, ακτοπλοϊκές και περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

4. Οδικες, ακτοπλοϊκές και πτήσεις εσωτερικού

2. Ελλείψεις ως προς τις τουριστικές υποδομές ή τα υπάρχοντα καταλύματα δεν καλύπτουν 

όλες τις κατηγορίες 

3. Ελλείψεις ως προς τις τουριστικές υποδομές και τα υπάρχοντα καταλύματα δεν καλύπτουν 

όλες τις κατηγορίες 

1. Ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και ύπαρξη καταλύματων όλων των κατηγοριών 

4. Περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη

1. Παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός 

2. Σημαντικός τουριστικός προορισμός 

3. Τουριστικός προορισμός με μικρή διεθνή αναγνωρισιμότητα

1. Δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων / Δεν υπάρχει κορεσμός*

2. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπάρχει κορεσμός* 

4. Περιορισμένες τουριστικές υποδομές εν γένει  

Προσβασιμότητα

4. Τουριστικός προορισμός με μηδενική διεθνή αναγνωρισιμότητα

Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού

Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 

ΧαμηλήΜεσαία ΥψηλήΠολύ υψηλήΖήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο

3. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και ύπαρξη κορεσμού
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Με βάση τα κριτήρια του πίνακα 17 καθώς και την εξειδίκευση της βαθμολογίας τους, πραγματοποιείται αξιολόγηση σημαντικότητας της 

μορφής τουρισμού, για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Η σημαντικότητα αξιολογείται ποιοτικά και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-4, όπου 1, καθόλου 

σημαντικό και 4, εξαιρετικά σημαντικό.  

Πίνακας 18: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Δ.Μ.  

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

θεωρείται από πολλούς και όχι 

αδίκως η πιο αδικημένη 

Περιφέρεια της χώρας μιας και 

είναι η μοναδική η οποία δεν 

περιβάλλεται από θάλασσα. Ως εκ 

τούτου η ζήτηση και η προσφορά 

για το τουριστικό προϊόν Ήλιου & 

Θάλασσας είναι μηδενική. 
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Πίνακας 19: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Δ.Μ.  

 

Στην Δυτική Μακεδονία η ζήτηση 

και η προσφορά για διακοπές 

Πολιτισμού και Θρησκείας 

φαίνεται να είναι σχεδόν μηδενική 

(βλ. σχ. σελ. 13) με το ελάχιστο 

ενδιαφέρον να επικεντρώνεται 

στις ενότητες Κοζάνης και 

Φλώρινας. 
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2.9. Εγχώριος ανταγωνισμός 

Στον ακόλουθο πίνακα, γίνεται η αξιολόγηση σημαντικότητας ανά τουριστικό προϊόν και ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα. Η σημαντικότητα 

αξιολογείται ποιοτικά και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-4, όπου 1, καθόλου σημαντικό και 4, εξαιρετικά σημαντικό.  

Πίνακας 20: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια 

 

Όσον αφορά τον εγχώριο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, την μη εγγύτητα με τη θάλασσα (η μοναδική Περιφέρεια) και την χαμηλή τουριστική 

δραστηριότητα δεν εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με κάποια Περιφέρεια, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανταγωνιστής. 

 

Περιφέρεια Η&Θ City Break Π&Θ Κρουαζιέρας Συνεδριακός Ιατρικός Χειμερινός Ιαματικός Γαστρονομικός Θαλάσσιος Αθλητικός 

Αττικής 

Ανατ. Μακ. Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Δυτικής Μακεδονία

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων 

Κεντρική Μακεδονία

Κρήτης

Νότιο Αιγαίο

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας
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2.10. Διεθνής ανταγωνισμός 

Στον ακόλουθο πίνακα, γίνεται η σύγκριση του εκάστοτε τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές, με 

βάση στοιχεία διεθνών αφίξεων για το 2013 ανά τουριστικό προϊόν και ανά ανταγωνίστρια χώρα. Το σύμβολο  υποδηλώνει ότι η 

ανταγωνίστρια χώρα έχει περισσότερο ανεπτυγμένο το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν από την Ελλάδα, το σύμβολο   ότι έχει λιγότερο 

ανεπτυγμένο το τουριστικό προϊόν και το σύμβολο  ότι η Ελλάδα και η ανταγωνίστρια χώρα έχουν παρεμφερές μέγεθος. 

Η επιλογή των τουριστικών προϊόντων έγινε με βάση την μελέτη «Στρατηγικές ανάπτυξης για τον Ελληνικό τουρισμό», η οποία αξιολόγησε 

ως κύρια προϊόντα τα Η&Θ, Π&Θ, CB, Συνεδριακό, Ιατρικό και Θαλάσσιο, ενώ τα υπόλοιπα (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γαστρονομικός 

τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, αθλητικός τουρισμός) θεωρούνται ως υποστηρικτικά στα ήδη υπάρχοντα κύρια 

προϊόντα. 

Πίνακας 21: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 
Πηγή: IPK International – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Χώρες Η&Θ City Break Π&Θ Συνεδριακός Ιατρικός Θαλάσσιος 

Τουρκία

Ισπανία

Ιταλία

Μάλτα

Κύπρος

Κροατία
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2.11. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου 

Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι έχει ακόμα να διανύσει 

μεγάλο δρόμο για την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την άμβλυνση της 

τουριστικής εποχικότητας, έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών προς αυτή την 

κατεύθυνση. Συγκεκριμένα: 

 Η συστηματική προώθηση των τοπικών προϊόντων, όπως η συνεργασία 

στον τομέα της αγρό-διατροφικής και τουριστικής προβολής που επιχείρησε 

να ανοίξει η Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης με άλλες Περιφέρειες. Στο πρώτο 

επίσημο ταξίδι στα Χανιά της Κρήτης, η ενότητα Κοζάνης, έκανε αισθητή την 

παρουσία της, σε ένα νησί, το οποίο είναι ευρέως γνωστό για τις τουριστικές 

και γαστρονομικές απολαύσεις, αποσπώντας θετικά σχόλια κινώντας 

παράλληλα το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών για τα ποιοτικά Π.Ο.Π και 

Π.Γ.Ε. προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις της περιοχή (όσπρια, 

κρασί, αρωματικά φυτά). 

 Υποδομές για εναλλακτικό τουρισμό, όπως η σύσταση  Εταιρίας για την 

τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση χιονοδρομικών εγκαταστάσεων 

στα Πιέρια που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την 

επωνυμία “Χιονοδρομικό Κέντρο Κοζάνης - Βελβεντού ανώνυμος τουριστική 

εταιρία” στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προσέλευση ιδιωτικών 

επενδύσεων. 

 Οι οργανωμένες συσκέψεις φορέων, όπως η «Συνάντηση Εκπροσώπων 

Συλλόγων και Φορέων του Δήμου Φλώρινας» που πραγματοποιήθηκε με τη 

συμμετοχή μελών από 30 πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους και φορείς 

υπό τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Φλώρινας. Κατά τη διάρκειά της 

σύσκεψης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος για την υλοποίηση κοινών 

δράσεων από πλευράς των σωματείων και συλλόγων που λειτουργούν στην 

περιοχή με αντικείμενο τον πολιτισμό και τον αθλητισμό σε συνεργασία με 

τα αρμόδια θεσμικά δημοτικά όργανα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 

εφαρμογή πολιτικών διασύνδεσης του πολιτισμού με την τουριστική προβολή 

του τόπου κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής με έμφαση στο περιβάλλον.  

 Η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ φορέων, όπως η πρόταση 

για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Καστοριάς 
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και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 

βασιζόμενων σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι είναι: 

1.Στήριξη της τοπικής αγοράς. Στο μητρώο του Επιμελητηρίου 

Καστοριάς είναι εγγεγραμμένες 1.700 επιχειρήσεις της ενότητας, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας και της παροχής υπηρεσιών 

γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα στήριξης των επιχειρήσεων 

αυτών και της τοπικής αγοράς γενικότερα. 

2. Δράσεις εξωστρέφειας για τον Τουρισμό, προβάλλοντας τις 

δυνατότητες ύπαρξης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (εκκλησιαστικός, 

συνεδριακός, ορειβατικός). 

3. Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον κλάδο της γούνας.  

4. Παράλληλες δράσεις με ήδη υπάρχουσες εκδηλώσεις. Στην πόλη 

της Καστοριάς πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, όπως τα φημισμένα 

Ραγκουτσάρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και για την προβολή 

παραδοσιακών προϊόντων της ενότητας. 

 Η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην υπηρεσία του 

τουρισμού, όπως τα πρώτα δυο σκάφη για εκδρομές αναψυχής που 

χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια κι έχουν φτάσει ήδη στις προστατευόμενες 

περιοχές της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Τα σκάφη αποκτήθηκαν από το 

δήμο Πρεσπών στο πλαίσιο του διακρατικού έργου με τίτλο "ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΣΚΑΦΟΣ/ GREEN BOAT". Οι εκδρομές που θα πραγματοποιούνται με τα δύο 

σκάφη εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος, συνεισφέροντας στην προβολή της περιοχής ως προορισμού 

εναλλακτικού τουρισμού. Το έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ / GREEN BOAT» είναι 

ένα από τα πρώτα έργα του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, με 

απτά και άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα. 

 Οι αθλητικές υποδομές, όπως η ίδρυση Πανελλήνιου Προπονητικού 

Κέντρου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο του 

«Πατουλίδειου» Αθλητικού Κέντρου Πρεσπών που αποφάσισε το δημοτικό 

συμβούλιο Πρεσπών, έπειτα από σχετική πρόταση του ΑΣΕΑ «ΣΑΡΙΣΕΣ» 

Φλώρινας. 

Το προπονητικό κέντρο σκοπό έχει τη φιλοξενία ομάδων και αθλητών από 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και από όλη την Ελλάδα στο 

πλαίσιο προπονητικών δραστηριοτήτων, τουρνουά και επίσημων αγώνων. 
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Τα οφέλη για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής θα είναι 

πολλαπλά, όπως και για την ανάπτυξη και διάδοση του τόσο αγαπητού στα 

μικρά παιδιά αθλήματος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.  

 Η υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών προτύπων, όπως τα Τοπικά 

Σήματα Ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών που παράγονται / 

παρέχονται σε μια περιοχή και που αποτελούν βασικό εργαλείο ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, που είναι  

προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.  

Το “Τοπικό Σήμα Ποιότητας Δυτικής Μακεδονίας” έχει ως στόχο την ενίσχυση 

της αναγνωρισιμότητας των μοναδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων από τους καταναλωτές και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 

και των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων κατά τρόπο που τα προϊόντα 

να γίνονται γνωστά διεθνώς, διευκολύνοντας την τουριστική ενίσχυση και 

προβολή.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 

Κοζάνης και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ ξεκίνησε από 

κοινού την προσπάθεια δημιουργίας του Τοπικού Σήματος Ποιότητας Δυτικής 

Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων 

είναι: 

o η σύνταξη των προδιαγραφών / κριτηρίων απόκτησης του σήματος, 

o η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων & των κατοίκων σε συνδυασμό 

με τη γνωστοποίηση – προβολή του σήματος μέσω εκδηλώσεων, 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, φυλλαδίων, μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και 

o η δημιουργία διακριτικού λογοτύπου 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην τελευταία δράση, ανατέθηκε στο Γραφείο 

Σχεδιασμού Προϊόντων και Συσκευασιών του Κέντρου Τεχνολογικής 

Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, ο σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας για 

το Τοπικό Σήμα Ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα 

διασυνοριακής συνεργασίας, όπως το έργο Histcape που χρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα Interreg IVC. 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα ιδιαίτερο συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του βιομηχανικού τουρισμού και αυτό είναι 

το γεγονός της εκτεταμένης βιομηχανικής δραστηριότητας κυρίως της ΔΕΗ, 
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εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Η ανάδειξη και αξιοποίηση των 

βιομηχανικών μνημείων μέσα από τις κατάλληλες συνέργειες, αποτελεί έναν 

από τους στόχους διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της Δυτικής 

Μακεδονίας. 
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

3.1. SWOT ανάλυση τουριστικού κλάδου Περιφέρειας 

Η ανάλυση SWOT «Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats» (Δυνατά 

Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και 

διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην διάγνωση ενός 

Οργανισμού/Τομέα αναφορικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του.  

Στην ανάλυση SWOT  επιχειρείται η διερεύνηση του αντίκτυπου του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος στη λειτουργία και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα 

στην Περιφέρεια που εξετάζεται, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών και των 

ελλείψεων, ώστε να διασαφηνιστεί η εικόνα ως προς την δυναμικότητα της και να 

καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβατικές ενέργειες. 

Ως δυνατά σημεία καταγράφονται τα προτερήματα του τουριστικού τομέα της 

Περιφέρειας, τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει, ή να υπερτερεί έναντι του 

ανταγωνισμού κλπ. Δυνατά σημεία είναι, ενδεικτικά: 

 Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, φυσικών οικοσυστημάτων και 

πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και των 

Κάθετων Αξόνων, 

 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ. 

 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό 

τομέα της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές της ενεργειακής παραγωγής 

(άξονας Κοζάνης, - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας), 

 Χαμηλή έως καθόλου διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων σε δίκτυα για 

κοινή προώθηση αγροτικών προϊόντων και τουρισμού, 

 Ανεπαρκείς τουριστικές υποδομές, 

 Ανεπαρκές σιδηροδρομικό δίκτυο, 

 Μη ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

 Ανεπαρκής προβολή και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος που να αναδεικνύει την τοπική φυσιογνωμία, τον φυσικό πλούτο 

και τα ποιοτικά προϊόντα της Περιφέρειας. 
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Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Δυτική Μακεδονία είναι: 

 Διαρκής αύξηση της ζήτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση το 

φυσικό περιβάλλον.  

 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στην Περιφέρεια είναι: 

 Διατήρηση δυσμενούς οικονομικού κλίματος,  

 Μειωμένη ελκυστικότητα για τους επισκέπτες, λόγω συνειρμικής σύνδεσης 

των ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω της γεωγραφική της θέση και της μη 

εγγύτητα της με την θάλασσα αποτελεί την πιο μειονεκτική τουριστικά Περιφέρεια 

της χώρας, με μικρό αριθμό αφίξεων αν και αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια. 

Η Δυτική Μακεδονία παρόλο που δεν προσανατολίζεται στο μοντέλο Ήλιος και 

Θάλασσα που επικρατεί στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, διαθέτει σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα (65% των συνολικών επιφανειακών υδάτων της χώρας, 

τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, βιότοπους, περιοχές NATURA κ.α.) τα οποία 

προσφέρουν τα εχέγγυα για ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Παρόλο που η Περιφέρεια όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως δεν έχει κάποιο 

δυναμικό τουριστικό προορισμό, εντούτοις διαθέτει κάποιες περιοχές οι οποίες με τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν δυνητικά, ελκυστικούς 

τουριστικούς προορισμούς. Οι περιοχές αυτές είναι: 

1. Ενότητα Φλώρινας ως προορισμός αγροτουρισμού: το προϊόν αφορά 

την ενότητα Φλώρινας που εντός των ορίων της φιλοξενεί έξι λίμνες, μεταξύ 

των οποίων οι γνωστές Πρέσπες (Μικρή και Μεγάλη). Η μεγάλη 

ποικιλομορφία σε φυσικές διαπλάσεις, η ύπαρξη σημαντικών βιοτόπων και η 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα προσφέρει σημαντικές προοπτικές για την 

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή πάντα σε συνύπαρξη με την ύπαιθρο 

και το περιβάλλον. Επίσης, σημαντική αναφορά θα πρέπει να γίνει για την 

βράβευση της ενότητας Φλώρινας από την Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκού 

Τουρισμού μαζί με άλλες εννέα Ευρωπαϊκές περιοχές ως «Έξοχοι Ευρωπαϊκοί 

Προορισμοί για το 2007» και τιμήθηκαν με το βραβείο EDEN. 

2. Ενότητα Γρεβενών ως χιονοδρομικός προορισμός: το προϊόν αυτό 

αφορά το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας το οποίο βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα της ενότητας, στην καρδιά της Πίνδου και απέχει 42km 

από την πόλη των Γρεβενών. Οι σύγχρονες χιονοδρομικές υποδομές σε 

συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον (50% της ενότητας καλύπτεται από 

δάση) μπορούν να προσφέρουν υπό προϋποθέσεις ένα ελκυστικό χειμερινό 

προορισμό που σε συνδυασμό με τον περιηγητικό/φυσιολατρικό, θα 

μπορούσε να δώσει ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη μιας ενότητας, όπως 

των Γρεβενών, που χαρακτηρίζεται ως μειονεκτικότερη όσον αφορά των 

αριθμό των αφίξεων.   
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3.3. Ρόλος ΣΕΤΕ στην αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού 

της Περιφέρειας 

Εφόσον συμφωνηθεί, ο ΣΕΤΕ/ το ΙΝΣΕΤΕ θα έχει ρόλο Τεχνικού Συμβούλου της 

Περιφέρειας ή άλλης Αρχής που θα διαχειρίζεται το (εκάστοτε) πρόγραμμα δράσης. 

Στα πλαίσια αυτά θα παρέχει τεχνογνωσία για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση του προγράμματος δράσης και, όπου χρειάζεται, θα κάνει εισηγήσεις 

προς την αρμόδια Αρχή. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

4.1. Προϋποθέσεις υλοποίησης  

Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της 

Περιφέρειας είναι: 

1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας: Το Στρατηγικό και επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης ένα 

ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν 

και θα συμβάλλουν σύμφωνα με τις ικανότητες και αρμοδιότητες που μπορεί 

να διαθέτουν μέσα από τοπικούς φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα, ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης επισημαίνονται 

οι ακόλουθες: 

 Σύσταση συντονιστικού οργάνου/μηχανισμού για διασπορά 

θεματικών εκδηλώσεων πολιτιστικού-θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

 Προσήλωση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων 

στην ποιότητα. 

 Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

χειμερινός, γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ.), με τη συμμετοχή 

τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων 

επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες (αρχαιολόγους, 

βοτανολόγους, γεωλόγους, οινοποιούς κλπ.). 

 Καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. 

Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξης των 

επαγγελματιών του τουρισμού. 

2. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο: Η άμβλυνση της εποχικότητας 

επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες 

οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και 

φυσικά η διοίκηση (Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική). 

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του προγράμματος. Η εφαρμογή μιας 
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ολοκληρωμένης στρατηγικής και η υλοποίηση του προγράμματος δράσης, 

προϋποθέτει την ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών και τη δόμηση 

συγκεκριμένων ικανοτήτων/ειδικοτήτων, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής 

προσπάθειας. Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας είναι, οι εξής: 

 Σύσταση ενιαίου φορέα, Destination Management 

Organization (DMO), ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο της 

διαχείρισης (συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση του έργου) 

και θα ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδο του. 

 Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης: για 

την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος και τον 

συντονισμό της τοπικής προσπάθειας. 

 Συντονισμένες προσπάθειες προβολής του τουριστικού 

προϊόντος: Διάθεση πόρων με βάση συγκεκριμένους στόχους, 

σωστό προγραμματισμό και προτεραιοποίηση. 

 Επικοινωνία και συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες: κρατικούς 

φορείς, διεθνείς οργανισμούς κλπ. για συλλογική προσπάθεια 

προώθησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

 Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των 

φορέων του τουρισμού: για την επίκαιρη και υψηλής ποιότητας 

πληροφόρηση, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

 Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των 

παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της 

τοπικής τουριστικής οικονομίας. 

 Δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών παραγωγών 

και ξενοδοχείων/εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών τοπικά 

παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών 

τοπικών προϊόντων, χρήση τοπικών προϊόντων στη διακόσμηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων και στους εξοπλισμούς κλπ. 

 Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και 

δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων και 

έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες και εξειδικευμένες 

πληροφορίες.  

3. Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης: Κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και 
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λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης της προόδου των δράσεων 

επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής και της αξιολόγησης και αποτίμησης 

των αποτελεσμάτων. 

Η επιλογή σωστών δεικτών παρακολούθησης τόσο των αποτελεσμάτων όσο 

και της πορείας υλοποίησης των επιμέρους δράσεων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας. 

4. Εξασφάλιση χρηματοδότησης: η εξασφάλιση της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα 

κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται 

σωστός προγραμματισμός της διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων και 

της κατανομής αυτών μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών έργων. Η 

εποχικότητα κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας σημασίας και χρήζει της 

απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής. 

5. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα: Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και 

έμφαση στην ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που 

να διαθέτει προσήλωση στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά 

μειωμένες τιμές σε σχέση με τους θερινούς μήνες και σωστό targeting 

αγορών και positioning  των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

6. Ο ρόλος του ΣΕΤΕ: ο ρόλος του ΣΕΤΕ είναι βασικός για την επιτυχία του 

συγκεκριμένου προγράμματος. Παρόλο που δεν θα παίξει τον εκτελεστικό 

ρόλο - και δεν θα έχει την πλήρη ευθύνη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, θα 

παίξει ρόλο ενθαρρυντικό και θα επιτηρεί τις εξελίξεις και την πρόοδο των 

δράσεων ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, 

κρούοντας όπου χρειαστεί τον κώδωνα του κινδύνου προς την Περιφέρεια 

για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής. 

7. Ενίσχυση από την Κεντρική Διοίκηση: είναι πολύ σημαντικό η όλη 

προσπάθεια να έχει την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας. Μια 

τέτοια υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγιούς 

οικονομικής και επενδυτικής κατάστασης στην χώρα, την διασφάλιση ενός 

κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην 

προσπάθεια είτε και προς τους ίδιους τους επισκέπτες. 

Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης 

της χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική 

διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι φορείς αποσπασματικά. 

Τέλος, το Κράτος μπορεί να συμβάλλει και σε δράσεις που βοηθούν στη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκόμενων για το συγκεκριμένο 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.10: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας    

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 69 

 

διάστημα λειτουργίας (περίοδος επιμήκυνσης) με συγκεκριμένα μέτρα, 

φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις.  
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4.2. Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο 

αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια είναι: 

 Κυβέρνηση (Εθνική, Περιφέρειες), 

 Υπηρεσίες Οικονομικής Ανάπτυξης, 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

 Μεταφορές, 

 Πολιτισμικές, αθλητικές οργανώσεις, 

 Ξενοδοχειακός τομέας, 

 Τομέας εστίασης/ψυχαγωγίας, 

 Ενδιάμεσοι (π.χ. tour operators), 

 Συνεργασίες τοπικών παραγόντων, 

 Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρηματικότητας. 

 

Ο ρόλος του ΣΕΤΕ θα έγκειται στην ευαισθητοποίηση των αρμόδιων και άμεσα 

εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


