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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.5.1.02.11 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ηπείρου», 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 Ηπείρου 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 Ηπείρου συλλέχτηκαν 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 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. 
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 Στοιχεία για τις υποδομές μεταφορών από το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας 

2012-2014 και την ΕΛΣΤΑΤ.  

 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 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

1.1 Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1: Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικά 

βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ ανατολικά συνορεύει με τη Μακεδονία και τη 

Θεσσαλία. Νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και την ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας, ενώ βόρεια συνορεύει με την Αλβανία. Η συνολική έκτασή της 

είναι 9.203km², καλύπτοντας το 6,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο 

πληθυσμός της Περιφέρειας  αγγίζει τους 336.856 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και 

πρωτεύουσά της είναι τα Ιωάννινα.  
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Η γεωμορφολογία της χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο και την αφθονία 

των επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με 

δάση, μοναδική χλωρίδα και πανίδα και σπάνια φυσική ομορφιά. Η Περιφέρεια έχει 

μεγάλο ποσοστό ορεινών εκτάσεων που καλύπτουν το 77% της συνολικής της 

έκτασης, ενώ οι πεδινές εκτάσεις αγγίζουν το 23% της έκτασής της. Η οροσειρά της 

Πίνδου αποτελεί το φυσικό γεωγραφικό σύνορο της Περιφέρειας με τη Δυτική 

Μακεδονία (βόρειο τμήμα) και τη Θεσσαλία (νότιο τμήμα).  

Η Περιφέρεια Ηπείρου χωρίζεται σε 4 Ενότητες: 

Η Π.Ε. Άρτας καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπείρου. Συνορεύει στα 

βόρεια με τις Ενότητες Ιωαννίνων και Τρικάλων, ανατολικά με τις Ενότητες 

Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας και δυτικά με τις Ενότητες Πρεβέζης και 

Ιωαννίνων, ενώ βρέχεται και από τον Αμβρακικό κόλπο.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό του εδάφους της Ενότητας είναι ορεινό και αντιστοιχεί στο 

70,4% του συνολικού εδάφους της, ενώ το 18,6% είναι πεδινό και το 11% 

ημιορεινό. Στα νοτιοδυτικά της Ενότητας βρίσκεται η πεδιάδα της Άρτας, η οποία 

είναι και η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ηπείρου. Οι σημαντικότεροι ορεινοί όγκοι είναι 

τα Αθαμανικά όρη με υψηλότερη κορυφή το Καταφύδι (2.393μ.), το Ξηροβούνι με 

μέγιστο υψόμετρο 1.614μ., και τα όρη του Βάλτου με υψηλότερη κορυφή 1.852μ. 

Η συνολική έκταση της Ενότητας είναι 1.662km² και αντιστοιχεί στο 18,06% της 

Περιφέρειας και στο 1,21% της Ελλάδας. Ο πληθυσμός της είναι 67.877 κατοίκους 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η Πρωτεύουσα της η πόλη της Άρτας. 

Η Π.Ε. Ιωαννίνων καταλαμβάνει το βορειοδυτικό και μεγαλύτερο τμήμα της 

Ηπείρου. Συνορεύει βόρεια με την Αλβανία, νότια με τις Ενότητες Πρέβεζας και 

Άρτας, ανατολικά με τις Ενότητες Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς και 

δυτικά με την Ενότητα Θεσπρωτίας.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό του εδάφους της ΠΕ Ιωαννίνων  είναι ορεινό και 

συγκεκριμένα οι ορεινές εκτάσεις καταλαμβάνουν το 85,28%, οι ημιορεινές το 

11,38%, και μόλις το 3,34% χαρακτηρίζονται ως πεδινές εκτάσεις. Τα κυριότερα 

όρη της ενότητας Ιωαννίνων  είναι ο Σμόλικας (2.637μ.), ο Γράμμος (2.520μ.), η 

Τύμφη (2.494μ.), τα Τζουμέρκα (2.469μ.), το Περιστέρι (Λάκμος) (2.295μ.), το 

Δούσκο (2.207μ.), ο Τόμαρος (1.974μ.), το Μιτσικέλι (1.810μ.) καθώς και άλλα 

χαμηλότερα βουνά. 
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Η ενότητα Ιωαννίνων αποτελεί τη μεγαλύτερη ενότητα της Περιφέρειας με συνολική 

έκταση 4.990km², που αντιστοιχεί στο 54,22% του συνόλου της. Ο πληθυσμός της  

είναι 167.901 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και έδρα της η πόλη των Ιωαννίνων. 

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας αποτελεί τη βορειοδυτικότερη ενότητα της Ηπειρωτικής χώρας. 

Συνορεύει βόρεια με την Αλβανία, ανατολικά με την ενότητα Ιωαννίνων, νότια με 

την ενότητα Πρέβεζας και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος.  

Η κατανομή των εδαφών της είναι 70% ορεινή, 24,7% ημιορεινή και μόλις 5,3% 

πεδινή. Τα κυριότερα όρη της Θεσπρωτίας είναι: τα όρη Τσαμαντά με μέγιστο 

υψόμετρο 1.896μ., τα όρη Φιλιατών με υψηλότερη κορυφή στα 1.064μ., τα όρη 

Σουλίου (1.815μ.), τα όρη Παραμυθιάς, το όρος Χιονίστρα (1.644μ.) και τα όρη της 

Πάργας (927μ.). 

Η συνολική έκτασή της είναι 1.515km², που αντιστοιχεί στο 16,46% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας είναι 43.587 κάτοικοι 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και πρωτεύουσά της είναι η πόλη της Ηγουμενίτσας.  

Η Π.Ε. Πρέβεζας βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη της Ηπείρου. Συνορεύει βόρεια 

με τις ενότητες Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, ανατολικά με την Άρτα και βρέχεται από 

τον Αμβρακικό κόλπο, και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. 

Η κατανομή των εδαφών της είναι 46,5% ορεινοί όγκοι, 20,7% ημιορεινές εκτάσεις 

και 32,8% πεδιάδες. Αποτελεί την πλέον πεδινή ενότητα της Περιφέρειας. Τα 

σημαντικότερα βουνά της ενότητας είναι τα όρη Ζαλόγγου (772μ.), το Ξεροβούνι 

(1.607μ.) και τα Θεσπρωτικά όρη (1.274μ.), που αποτελούν τον σημαντικότερο 

ορεινό όγκο της ενότητας. 

Η συνολική έκταση της ενότητας είναι 1.036Km², που αντιστοιχεί στο 11,26% του 

συνόλου της Περιφέρειας. Ο πληθυσμός της είναι 57.491 κάτοικοι  (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

και έδρα της είναι η πόλη της Πρέβεζας. 

Η Ήπειρος είναι ορεινό διαμέρισμα, με ανώμαλη γεωμορφολογία και ιδιόμορφες 

κλιματικές συνθήκες. Οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση 

των κλιματικών αυτών συνθηκών είναι ο ορεινός χαρακτήρας της, η γειτνίαση με τη 

θάλασσα στα νοτιοδυτικά και η οροσειρά της Πίνδου στα ανατολικά με το μεγάλο 

της υψόμετρο. 

Το κλίμα της Ηπείρου χαρακτηρίζεται από άφθονες και παρατεταμένες βροχές 

κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου-Απριλίου και από πολλά χιόνια το 

χειμώνα στα ορεινά. Είναι το διαμέρισμα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό 
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βροχοπτώσεων, και για το λόγο αυτό η υδρομορφία της είναι πλούσια, τόσο σε 

επιφανειακά νερά, που συγκεντρώνονται κυρίως σε πέντε ποταμούς και σε πυκνό 

δίκτυο χειμάρρων, όσο και σε υπόγεια, τα οποία συγκεντρώνονται στις υδρολογικές 

λεκάνες. 

Η ποικιλία και η εναλλαγή των χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων 

που συνθέτουν την εικόνα της Ηπείρου είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς 

περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα του φάσματος τύπων βλάστησης και οικοτόπων που 

απαντώνται συνολικά στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο χλωρίδας 

απαντώνται περισσότερα από 2.000 είδη και υποείδη. Όσον αφορά την πανίδα, 

στην Περιφέρεια συναντάμε τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά της Ελλάδας όπως η 

καφέ αρκούδα, ο λύκος, ο λύγκας, το αγριόγιδο,  και πτηνά όπως ο ασπροπάρης , 

ο χρυσαετός κ.α. 

Οι κυριότεροι ποταμοί της Περιφέρειας Ηπείρου είναι:  

 Ο Άραχθος ο οποίος πηγάζει από το όρος Περιστέρι και το όρος Μιτσικέλι και 

χύνεται στον Αμβρακικό κόλπο, 

 Ο Λούρος ο οποίος πηγάζει από το βουνό Τόμαρος και χύνεται στον 

Αμβρακικό κόλπο, 

 Ο Καλαμάς (Θύαμις) ο οποίος πηγάζει από το βουνό Δούσκο και χύνεται στην 

Κερκυραϊκή θάλασσα από τον όρμο του Βάλτου, 

 Ο Αχέροντας ο οποίος πηγάζει από το βουνό Τόμαρος και χύνεται στο Ιόνιο 

Πέλαγος από τον κόλπο του Φαναρίου, 

 Ο Αώος ο οποίος πηγάζει από το οροπέδιο Μετσόβου (Πηγές Αώου) και 

χύνεται στην Αδριατική θάλασσα και  

 Τέλος, ο Αχελώος ο οποίος πηγάζει από το βουνό Λάκμος και χύνεται στη 

Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Οι σημαντικότερες λίμνες της Περιφέρειας είναι η λίμνη Ιωαννίνων, η λίμνη 

υγροβιότοπος της Λαψίστας, οι μικρές λίμνες Ζαραβίνα, Ζηρός και Μαύρη καθώς και 

οι τεχνητές λίμνες: των Πηγών Αώου, του Πουρναρίου, της Άρτας και του Λούρου 

ποταμού, που δημιουργήθηκαν για υδροηλεκτρικούς σκοπούς. Οι κυριότερες 

λιμνοθάλασσες είναι οι λιμνοθάλασσες Τσουκαλιού και Λογαρού στον Αμβρακικό 

κόλπο και η λιμνοθάλασσα Σαγιάδας Θεσπρωτίας. 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων 

περιοχών προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή 
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νομοθεσία στην Περιφέρεια οι θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές 

περιλαμβάνουν: 

 2 Εθνικούς δρυμούς (Πίνδου και Βίκου-Αώου), 

 3 Εθνικά πάρκα (Βόρειας Πίνδου, Υγρότοπων Αμβρακικού κόλπου και 

Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου), 

 1 Περιοχή Οικοανάπτυξης (Λίμνη Παμβώτιδας), 

 1 Υγρότοπο διεθνούς σημασίας (Ramsar)(Κόλπος Αμβρακικού), 

 28 περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

NATURA 2000 (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ), 

 2 Αισθητικά δάση (περιαστικό δάσος Ιωαννίνων και παραλιακό δάσος 

Νικοπόλεως-Μύτικα Πρεβέζης) και 2 Διατηρητέα μνημεία της Φύσης (ο 

Πλάτανος της Άρτας και ο Πλάτανος στην Ελαία Θεσπρωτίας), 

 2 Ειδικά προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με το πρωτόκολλο 4 της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης (Αισθητικό δάσος Νικοπόλεως - Μύτικα Πρέβεζας 

και Αμβρακικός κόλπος), 

 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στην 

παράκτια περιοχή που εκτείνεται από τις εκβολές του Αχέροντα ως τη 

Σαγιάδα και στον κεντρικό ορεινό όγκο και 

 34 Καταφύγια Άγριας Ζωής. 

 

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 Ηπείρου. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Ηπείρου  

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Γιρομέρι 

Καμιτσάνη 

Μαργαρίτι 

Παραμυθιά 

Πλαίσιο 

Σαγιάδα 

Φανερωμένη 

Φοινίκι 
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Π.Ε. Ιωαννίνων 

 

Αρίστη 

Ασπράγγελοι 

Βίκος 

Βίτσα 

Βραδέτο 

Γαννάδιο 

Δολό 

Δίκορφο 

Δίλοφο 

Ελάτη 

Ελαφότοπος 

Καλαρρύτες 

Καλουτάς 

Καπέσοβο 

Κήποι 

Κουκούλι 

Μανασσής 

Μέτσοβο 

Μονοδένδρι 

Νεγάδες 

Πάπιγκο 

Ραφταναίοι 

Συρράκο 

Άνω Πεδινά 

Κάτω Πεδινά 

Σκαμνέλι 

Τσεπέλοβο 

Φραγκάδες 

Π.Ε. Πρέβεζας 

 

Αγιά 

Ανθούσα 

Πάργα 

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

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε όλο το μήκος και το πλάτος της, περιλαμβάνει πολύτιμους 

θησαυρούς, κληρονομιά του σπουδαίου ιστορικού και πολιτιστικού της παρελθόντος. 

Η περιοχή έχει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που περιλαμβάνει σημαντικούς 

αρχαιολογικούς τόπους (Δωδώνη, Νικόπολη, Νεκρομαντείο κλπ.) πολλά βυζαντινά 
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και μετά-βυζαντινά μνημεία, τα περισσότερα από τα οποία ναοί και μοναστήρια, , 

τοξωτές γέφυρες καθώς και ένα μεγάλο αριθμό οικισμών αρχιτεκτονικής αξίας. 
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία Περιφέρειας Ηπείρου 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί Χώροι Ωράριο 

Π.Ε. Άρτας     

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας* 08:00-16:00 Ναός Πυθίου Απόλλωνα  

Μουσείο Κλασσικών Αρχαιοτήτων  Αμβρακία* 08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Σκουφά   Κάστρο της Άρτας  

Ιστορικό Μουσείο Σκουφά   Τζαμί του Φαίκ Πασά στο Ιμαρέτ  

Λαογραφικό Μουσείο Αθαμανίου  Όρραον (Αμμότοπος)* 08:30-15:00 

  Νεκροταφείο*  

Π.Ε. Θεσπρωτίας      

Επιγραφικό Μουσείο   Πύργος Ραγίου* επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης  με την 
ΕΦΑ 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας* 08:00-15:00 Δυμόκαστρο* ανοικτό συνεχώς 

Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά  Γίτανα*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης  με την 
ΕΦΑ 

Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου* επίσκεψη μόνο κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Φανοτή-Ντόλιανη* επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης  με την 
ΕΦΑ 

  Ελέα*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης  με την 
ΕΦΑ 

  Άγιος Δονάτος* ανοικτό συνεχώς 

  Κάστρο Ηγουμενίτσας* ανοικτό συνεχώς 

  Λαδοχώρι* ανοικτό συνεχώς 

  Λυγιά* ανοικτό συνεχώς 

  Μαστιλίτσα* ανοικτό συνεχώς 

  Πολυνέρι (Κούτσι)* ανοικτό συνεχώς 

  Νεκροταφείο Μαζαρακιάς* ανοικτό συνεχώς 
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  Ραβενή* ανοικτό συνεχώς 

Π.Ε. Ιωαννίνων       

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων* 09:00-16:00 Δωδώνη* 08:00-15:00 

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων* 08:30-17:00 Ακρόπολη Δωδώνης  

Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων  Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης* 08:00-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων  Αρχαίο Στάδιο Δωδώνης  

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης   Βουλευτήριο Δωδώνης  

Μουσείο Πολέμου  Ναός Αρείου Δία στο Ροδοτόπι  

Μουσείο Ηπειρώτικης Λαϊκής Τέχνης ̈ Κώστας 
Φρόντζος¨* 

08:30-15:00 Ναός της Αφροδίτης στη Δωδώνη  

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη* 08:30-15:00 Ναός της Διώνης στη Δωδώνη   

  Ναός της Θέμιδας  

  Ναός του Ηρακλή  

  Κάστρο Ιωαννίνων* 08:00-22:00 

  Ακρόπολη Καστρίτσας*  

  Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου*  

  Βίτσα Ζαγορίου*  

  Ελληνιστικό νεκροταφείο 
Ελληνικών Κοπάνης* 

 

Π.Ε. Πρέβεζας    

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης  Βουχέτιον* 08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης* 08:00-16:00 Σπήλαιο Ασπροχάλικο  

Μουσείο Ναυμαχίας του Ακτίου  Ζάλογγο  

Λαογραφικό Μουσείο Ζαλόγγου  Εφύρα*  

  Αρχαία Βατία  

  Ρωμαϊκή Έπαυλη Ριζών  

   Κάστρο Παντοκράτορα  
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  Κάστρο στα Πέντε Πηγάδια  

  Κάστρο Αγίου Γεωργίου*  

  Κάστρο Αγίου Ανδρέα  

  Κάστρο Ρηνιάσας, Λυγιά  

  Κάστρο Ανθούσας  

  Κάστρο Πάργας  

  Νεκρομαντείο του Αχέροντα* 08:30-15:00 

  Παλαιοχριστιανική Νικόπολη* 08:30-15:00 

  Κασσώπη*1 κλειστός 

  Νεκροπόλεις*  

  Νικόπολη* 08:00-15:00 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 Ηπείρου, ανά Περιφερειακή Ενότητα 2014 

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

Μουσεία 

Άρτας 328 504 597 648 899 877 1.040 1.156 633 678 466 305 8.131 

Ιωαννίνων 1.488 1.595 4.816 4.666 3.895 1.633 2.807 2.646 2.164 2.243 1.954 2.216 32.123 

Θεσπρωτίας 219 119 709 347 421 533 510 491 378 218 0 268 4.213 

Πρέβεζας 89 31 150 213 492 607 1.150 1.420 970 191 104 130 5.547 

Σύνολο  2.124 2.249 6.272 5.874 5.707 3.650 5.507 5.713 4.145 3.330 2.524 2.919 50.014 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

Άρτας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ιωαννίνων 522 1.458 4.595 6.651 5.179 2.589 3.700 5.900 4.230 2.832 1.427 2.525 41.608 

Θεσπρωτίας 0 0 0 4 0 7 391 777 172 51 0 0 1.402 

Πρέβεζας 185 315 576 1.833 3.565 4.919 7.770 11.616 5.067 1.717 172 359 38.094 

Σύνολο  707 1.773 5.172 8.484 8.744 7.515 11.861 18.293 9.469 4.600 1.599 2.884 81.104 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Παρατηρούμε από τον πίνακα, ότι η επισκεψιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας διακρίνεται από χαμηλή προσέλευση σε όλες τις ενότητες 

της Περιφέρειας εκτός της ενότητας Ιωαννίνων που εμφανίζει μεσαία προσέλευση (29.907 εισιτήρια). Στον αντίποδα, η επισκεψιμότητα των 

αρχαιολογικών χώρων εστιάζεται κυρίως στις ενότητες Ιωαννίνων (39.083 εισιτήρια) και Πρέβεζας (37.735 εισιτήρια).   
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Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

της Περιφέρειας. Το φαινόμενο δεν παρουσιάζει μεγάλη ένταση σε αντίθεση με πολλές άλλες Περιφέρειες της χώρας. Παρόλα αυτά, 

καταγράφεται μια μικρή αύξηση κυρίως του μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο (έναρξη - τέλος της τουριστικής περιόδου) στην επισκεψιμότητα. 

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

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

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και γενικά οι συγκοινωνιακές υποδομές σε συνδυασμό 

με την ορεινή γεωμορφολογία και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, 

αποτελούν τους σοβαρότερους ίσως παράγοντες για την απομόνωση της 

Περιφέρειας Ηπείρου από την Κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Η σύνδεση της 

Περιφέρειας με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα βελτιώθηκε σημαντικά με την 

κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας Οδού», επίσης η ολοκλήρωση της 

«Ιονίας Οδού» θα βελτιώσει καθοριστικά την σύνδεση της Περιφέρειας με τη Νότια 

Ελλάδα. Οι κυριότεροι οδικοί άξονες που απαντώνται στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι: 

 Εγνατία Οδός, 

 Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, 

 Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων, 

 Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, 

 Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, 

 Ε.Ο. Φιλιππιάδας-Πρέβεζας, 

 Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, 

 Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ιωαννίνων-Κακαβιάς και 

 Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ιωαννίνων-Άρτας.  

 

Σιδηροδρομικό δίκτυο στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπάρχει. Η απουσία αυτού του 

μέσου μεταφοράς σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του οδικού δικτύου έχει 

συμβάλει σημαντικά στην υστέρηση της Περιφέρειας ως προς την ανάπτυξη των 

μεταφορών. 
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Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 4 λιμάνια. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι εθνικής 

σημασίας και ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της χώρας. Το λιμάνι παρέχει 

κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών και 

οχημάτων. Το λιμάνι είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο 

με το Εσωτερικό όσο και με το Εξωτερικό. Το λιμάνι συνδέεται με το Πρίντεζι, το 

Μπάρι, την Ανκόνα, και τη Βενετία, ενώ στο εσωτερικό της χώρας συνδέεται με την 

Πάτρα, την Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά (εποχιακά) και τους Παξούς. 

Τα υπόλοιπα λιμάνια της Περιφέρειας είναι το λιμάνι της Πρέβεζας με εμπορικό 

κυρίως χαρακτήρα, χωρίς βέβαια σταθερή κίνηση, και τα λιμάνια της Πάργας και της 

Σαγιάδας. Τα λιμάνια αυτά είναι μικρά επιβατικά λιμάνια τουριστικού χαρακτήρα 

(εξυπηρέτηση σύνδεσης με Κέρκυρα, Παξούς ή άλλους τουριστικούς προορισμούς).  

Η καταγραφή τους στον χάρτη γίνεται ως εξής: 

1. Διεθνές λιμένας Ηγουμενίτσας, 

2. Λιμάνι Πρέβεζας, 

3. Λιμάνι Σαγιάδας, 

4. Λιμάνι Πάργας. 

Χάρτης 2: Λιμάνια Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 

Όσον αφορά τις αεροπορικές υποδομές της Περιφέρειας, το μοναδικό αεροδρόμιο 

είναι ο Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος». Το αεροδρόμιο 

Ιωαννίνων λόγω των γεωμορφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών χρήζει 

βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του. Επίσης, σημαντική τουριστική κίνηση 

φιλοξενεί το αεροδρόμιο του Ακτίου της ενότητας Αιτωλοακαρνανίας το οποίο 

εξυπηρετεί κυρίως την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία. 

 

Χάρτης 3: Αεροδρόμια Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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1.3. Υποδομές υγείας 

Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη στην Περιφέρεια Ηπείρου καλύπτεται από τις 

διαθέσιμες υποδομές των πέντε δημόσιων νοσοκομείων και των δεκαπέντε κέντρων 

υγείας που καταγράφονται στην Περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Επίσης, λειτουργούν 

2 ιδιωτικά θεραπευτήρια.  

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια καταγράφεται το 2,23% των συνολικών υποδομών 

υγείας της χώρας και το 3,1% του αριθμού των κλινών, ήτοι 1.670. Όσον αφορά το 

απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό στις υποδομές υγείας, αυτό φτάνει τα 2.041 

άτομα, με ποσοστό 2,96% επί του συνόλου (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Οι κυριότερες υποδομές υγείας της Περιφέρειας είναι: 

1. το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, 

2. το Περιφερειακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, 

3. το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 

4. το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, 

5. το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Φιλιατών Θεσπρωτίας. 

Χάρτης 4: Νοσοκομεία Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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H Περιφέρεια καλύπτεται και από τριτοβάθμια περίθαλψη, η οποία παρέχεται από τις 

πανεπιστημιακές κλινικές, οι οποίες έχουν την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή και 

εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υψηλής τεχνογνωσίας υπηρεσιών υγείας. 

Οι σημαντικότερες αδυναμίες που εμφανίζονται στον τομέα Υγείας-Πρόνοιας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου είναι: 

 Η χωρική ανισοκατανομή του δυναμικού των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και 

του δυναμικού κλινών, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη. Η ενότητα Ιωαννίνων 

συγκεντρώνει τις περισσότερες κλίνες, λόγω και της παρουσίας της Ιατρικής 

σχολής του Πανεπιστημίου. Στον αντίποδα βρίσκεται η ενότητα Θεσπρωτίας, 

η οποία αποτελεί την πλέον προβληματική ενότητα της Περιφέρειας από την 

άποψη υποδομής υγειονομικής περίθαλψης, αφού δεν διαθέτει Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο,  

 Οι ελλείψεις επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού στο σύνολο των 

νοσοκομειακών ιδρυμάτων της Περιφέρειας εκτός Ιωαννίνων, όλων των 

βαθμίδων περίθαλψης, 

 Η σημαντική υστέρηση στον τομέα των προνοιακών υποδομών και 

εξοπλισμού, καθώς και στη στελέχωση των προνοιακών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις υπηρεσίες για τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα 

με ειδικές ανάγκες, τρίτη ηλικία, νηπιακή ηλικία)2  

 Επίσης, οι Υποδομές Υγείας της Ηπείρου εξυπηρετούν και τμήμα του 

αλβανικού πληθυσμού, ενώ το Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πληθυσμό γειτονικών 

Περιφερειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 πηγή: ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου. 
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011 ανέρχεται σε 336.856 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ) που αντιστοιχεί στο 3,11% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 

36,6 κάτοικοι ανά km² έναντι 81,96 κάτοικοι ανά km² που είναι στο σύνολο της 

χώρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την πληθυσμιακή διακύμανση της Περιφέρειας 

τα τελευταία 20 χρόνια. 

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε 

σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-01 2001-11 

Περιφέρεια Ηπείρου 327.300 324.541 336.856 -0,84% 3,79% 

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

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

συγκεκριμένα από το 1991-2001 ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά 0,84% φτάνοντας 

τους 324.541 κατοίκους (από 327.300), ενώ από το 2001-2011 παρουσιάζει αύξηση 

της τάξης του 3,8% φτάνοντας τους 336.856 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ).  

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της Περιφέρειας Ηπείρου ανά 

Ενότητα 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου 

πληθυσμού ανά τ.χιλ. 

Περιφέρεια Ηπείρου 336.856 36,6 

ΠΕ Άρτας 67.877 40,84 

ΠΕ Ιωαννίνων 167.901 33,64 

ΠΕ Θεσπρωτίας 43.587 28,77 

ΠΕ Πρέβεζας 57.491 55,49 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η πολυπληθέστερη ενότητα της Περιφέρειας είναι τα Ιωάννινα με 167.901 

κατοίκους, ενώ η ενότητα με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι η 

Πρέβεζα με 55,49 κατοίκους ανά km² και ακολουθεί η Άρτα με 40,84 κατοίκους ανά 

km². 
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Η κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι άρρενες 

165.775 (49,2%) και θήλεις 171.081 (50,8%). Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της 

Περιφέρειας το σύνολο των αρρένων είναι κατά 5.306 άτομα (1,57%) μικρότερο 

από τις θήλεις, ακολουθώντας την γενική τάση σε επίπεδο χώρας η οποία εμφανίζει 

ποσοστό των Θηλέων στο 51% (5.512.494 κάτοικοι) και των Αρρένων στο 49% 

(5.302.703 κάτοικοι).  

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

Περιφέρειας ανέρχεται σε 44,2 χρόνια που αποτελεί την υψηλότερη μέση ηλικία και 

κατά πολύ υψηλότερη 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 29.783 πτυχιούχοι 

Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών και 12.944 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, καταγράφηκαν 2.315 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 1.085 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Η οικονομία της Περιφέρειας Ηπείρου από το 2004 μέχρι το 2008 παρουσιάζει 

αύξηση (17,7%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ). Από το 2009 έως και 

το 2011, δηλαδή από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα παρατηρούμε μια 

σημαντική πτώση του ΑΕΠ (9,5%), ακολουθώντας την συνολική πορεία της χώρας 

και συγκεκριμένα, κατά 1,7% το 2009 (αντίστοιχο χώρας 1,9%), κατά 2,6% το 

2010  (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%) και κατά 7,1% το 2011 

(αντίστοιχο χώρας 8,2%), τα οποία είναι και τα τελικά διαθέσιμα 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 Ηπείρου 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

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

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Άρτας   777 830 889 903 916 934 930 841 8,2% -9,9% 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 770 706 690 736 798 722 728 659 -14,4% -8,7% 

Π.Ε. Ιωαννίνων 2.160 2.302 2.486 2.590 2.647 2.616 2.482 2.323 7,5% -11,2% 

Π.Ε. Πρέβεζας 706 702 763 811 835 833 834 797 12,9% -4,3% 

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

 

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

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα το ΑΕΠ όλων των ενοτήτων 

της Περιφέρειας από το 2004-2008 κινείται ανοδικά. Όλες οι 

ενότητες από το 2009 (καταγράφουν μείωση στο ΑΕΠ τους 

ακολουθώντας την πορεία της χώρας συνολικά, εκτός της Άρτας 

που εμφανίζει αύξηση (σχεδόν 2%). Συγκεκριμένα, την 

μεγαλύτερη μείωση για τα έτη 2009-2011 υπέστη η ενότητα 

Ιωαννίνων (11,2%), Άρτας (9,9%) και Θεσπρωτίας (8,7%). 

 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) - Επεξεργασία SETE Intelligence
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Η Περιφέρεια Ηπείρου την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό 

μείωσης του ΑΕΠ (9,5%). Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ εμφανίζει η 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό 17,3%. 

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

Ηπείρου 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 Ηπείρου και συνόλου Ελλάδας από 2004-

2011 (σε εκ. €) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence
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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), 

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 2013, Regional Statistics 

 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου από το 2005-2008 παρουσιάζει 

αύξηση από 13.105 σε 14.936 (13,97%), αύξηση αισθητά μικρότερη από αυτήν που 

εμφανίζεται στο σύνολο της χώρας (20,54%). Από το 2008 και μετά παρατηρείται 
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μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας από 14.936 σε 13.307, της τάξης 

του 10,9% έναντι 13% που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας. Εδώ θα πρέπει να 

αναφέρουμε, ότι η Περιφέρεια Ηπείρου για το διάστημα 2009-2011 εμφανίζει την 

μικρότερη μείωση από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

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

Ηπείρου τα έτη 2008 και 2011 παράγει περίπου το 2,2% του συνολικού ΑΕΠ της 

Ελλάδας. Η επίδοση αυτή αποτελεί μια από τις χειρότερες της δεκαετίας και 

αντικατοπτρίζει την απομόνωση της Περιφέρειας από την υπόλοιπη χώρα η οποία 

έχει αντίκτυπο στη συνεισφορά της στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. 

Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται από το 2005-2011 διαχρονικά η εξέλιξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας Ηπείρου σε 

συνάρτηση με το σύνολο της χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου και του συνόλου της 

χώρας από το 2005-2011  

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence
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Το 2011 από προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

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

Ηπείρου παρουσίασε την 2η μικρότερη μείωση μετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

6,88%, ενώ την μεγαλύτερη παρουσίασε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 12,23%. 

 

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)  

 

Ο Πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, όπου η 

αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύνολο της 

εγχώριας παραγωγής και αποτελούν τη βάση σημαντικής μερίδας του 
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δευτερογενούς τομέα (κλάδος τροφίμων). Επίσης, άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες είναι τα εσπεριδοειδή, τα κτηνοτροφικά φυτά, η αλιεία και η 

δασοκομία. Τα ¾ της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας της Περιφέρειας 

συγκεντρώνονται στις ενότητες Άρτας και Πρέβεζας. Στην Περιφέρεια Ηπείρου 

παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), όπως: ελιές, 

ελαιόλαδο και τυριά. 

Όσον αφορά στο Δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν αναπτυχθεί 

2 οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές, αυτές των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας. Ο 

τομέας της μεταποίησης παρουσιάζει σημαντική υστέρηση και ο δείκτης 

βιομηχανικής ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλός. Η πλειοψηφία των μεταποιητικών 

μονάδων της περιοχής ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα. 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η συγκέντρωση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε 

κλάδους άμεσης επεξεργασίας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της 

κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής και των πρώτων υλών (διατροφή, 

κλωστοϋφαντουργία, ξύλο, μεταλλικά ορυκτά) καθώς επίσης και σε κλάδους που 

κατευθύνονται σχεδόν ολοκληρωτικά προς την τοπική αγορά (ξύλο, μη μεταλλικά 

ορυκτά, τελικά προϊόντα από μέταλλο κλπ.). 

Οι μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, στη μεγάλη πλειοψηφία τους μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως απλά βιοτεχνικά εργαστήρια οικογενειακού τύπου, δεδομένου 

ότι το 75% περίπου των μονάδων απασχολεί 1-2 άτομα. 

Συνολικά ο δευτερογενής τομέας της Περιφέρειας Ηπείρου χαρακτηρίζεται από: 

 Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, τοπικού κυρίως χαρακτήρα, 

 Μικρή προστιθέμενη αξία, περιορισμένη απασχόληση, μικρή διεισδυτικότητα 

και έλλειψη στρατηγικής Marketing, 

 Έλλειψη τοπικών υποστηρικτικών δομών και εκπαίδευσης του 

επιχειρηματικού δυναμικού, 

 Ανεπαρκή αξιοποίηση των εξαιρετικής ποιότητας των τοπικών πρώτων υλών, 

 Ανεπαρκή προβολή-προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ευρύτερες 

Ελληνικές και διεθνείς αγορές. 
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Ο Τριτογενής τομέας της Περιφέρειας περιλαμβάνει πολλούς και επιμέρους υπό-

κλάδους. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι μεταφορές, το εμπόριο, οι τράπεζες, 

οι ασφάλειες, ο τουρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η άμυνα κλπ. 

Ο Τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Ηπείρου κατέχει σημαντικό ρόλο, τόσο με 

βάση τη συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση όσο και στη διαμόρφωση του 

συνολικού ΑΕΠ της Περιφερειακής οικονομίας. Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών 

στην Ήπειρο, κρίνεται ικανοποιητική και δεν υπολείπεται από την ανάπτυξη του 

τριτογενούς τομέα στο σύνολο της χώρας. Ο τουρισμός, παρά τις ιδιαιτερότητες της 

περιοχής, θεωρείται για την Ήπειρο σημαντικός πλουτοπαραγωγικός πόρος. Η 

τουριστική βιομηχανία, αν και με αργούς ρυθμούς, αναπτύσσεται διαρκώς, αλλά με 

μη ορθολογικό τρόπο.  

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

στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται από 

το γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΑΠΑ (2012) 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η συνεισφορά του Πρωτογενή Τομέα στην ΑΠΑ για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 

7,4% ποσοστό αρκετά ψηλότερο από το σύνολο της χώρας που φτάνει το 3,69%, ο 

δευτερογενής τομέας συνεισφέρει κατά 13,2% ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από 

7,4%
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το σύνολο της χώρας 13,82%, ενώ τέλος τη μεγαλύτερη συνεισφορά έχει ο 

τριτογενής τομέας με ποσοστό 79,39% έναντι 82,49% στο σύνολο της χώρας. 
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1.6. Αγορά εργασίας - Απασχόληση 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου (ηλικίας από 15 έως 64 

ετών) ανέρχεται σε 153.900 κατοίκους (OECD Regional Statistics 2013), το οποίο 

αντιστοιχεί στο 3,1% του συνολικού Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της χώρας. 

Στο γράφημα που ακολουθεί 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 Ηπείρου υπολογίζεται για το 2013 

στους 111.200 απασχολούμενους (72,25%) (OECD Regional Statistics, 2013). 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 Περιφέρειας Ηπείρου σε 

συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού απασχολούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου ως 

προς το σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας για τα έτη 2006-2013 

καταγράφεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Ηπείρου ως ποσοστό των 

απασχολούμενων στη χώρα, 2006-2013 

 

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

δραστηριότητας για την Περιφέρεια Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της χώρας. 

 

Γράφημα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου και την Επικράτεια, 2014 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου φτάνει το 21,5%, 

ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το σύνολο της χώρας (13,8%), ο δευτερογενής 

τομέας εμφανίζει σχεδόν ίδιο ποσοστό απασχόλησης με το σύνολο της χώρας (16% 

έναντι 15,5%), ενώ ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 62,5% των εργαζομένων της 

Περιφέρειας, ποσοστό αρκετά μικρότερο από το 70,7% του συνόλου της 

Επικράτειας.   

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 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

Η πορεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Ηπείρου από την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης και μετά εμφανίζεται αυξητική, αντανακλώντας την τάση που επικρατεί στο 

σύνολο της χώρας. Η Περιφέρεια εμφανίζει το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 

μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 31,6%, Κεντρικής Μακεδονίας 30,2%, 

Αττικής 28,7%, Δυτικής Ελλάδας 28,4% και Στερεάς Ελλάδας 28,2%. Επίσης, θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει το ίδιο ποσοστό ανεργίας 

με αυτό στο σύνολο της χώρας. 

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 
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Στο γράφημα 10 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια 

Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της Χώρας από το 2008-2013.  

 

Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και την 

Επικράτεια, 2008-2013 

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

Ηπείρου για άτομα άνω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 176,76%, 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.   

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει αφθονία και ποικιλία φυσικών πόρων, 

η οποία δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης πολλών μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού: ακτές, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μνημεία της νεότερης 

ιστορίας, παραδοσιακούς οικισμούς, ποτάμια, λίμνες, βιότοπους, αισθητικά δάση και 

τοπία φυσικού κάλλους.  

Παρόλα αυτά η Περιφέρεια εμφανίζει τεράστιες ανισότητες ως προς το βαθμό 

τουριστικής ανάπτυξης και την ύπαρξη εγκαταστάσεων τουριστικής ανωδομής και 

υποδομής. Κύρια αίτια για αυτό είναι το δύσβατο του εδάφους, η κακή προσπέλαση 

και η μεγάλη χρονοαπόσταση από οικιστικά κέντρα, μεταφορικούς κόμβους και 

άξονες.  

Στην Ήπειρο επικρατεί ο εσωτερικός τουρισμός, με εξαίρεση την παράκτια ζώνη που 

συγκεντρώνει και αλλοδαπούς. Υπάρχει έντονη εποχικότητα και η μέση διάρκεια 

παραμονής των τουριστών είναι χαμηλή. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται 

σταθερή διαχρονική αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων ημεδαπών και 

αλλοδαπών τουριστών. Παρά την αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού της 

Περιφέρειας που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, οι παρεχόμενες υποδομές 

χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς. 
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Συνολικά η τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας Ηπείρου χαρακτηρίζεται από: 

 Περιοχές ώριμης ανάπτυξης, όπως είναι οι παράκτιες περιοχές Πρεβέζης και 

Θεσπρωτίας, οι ορεινές περιοχές Μετσόβου και Ζαγοροχωρίων και η αστική 

περιοχή των Ιωαννίνων, 

 Δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές Τζουμέρκων 

και Κόνιτσας-Μαστοροχωρίων και 

 Αναξιοποίητες περιοχές με δυνατότητες, όπως οι περιοχές Παραμυθιάς-

Σουλίου, Φιλιππιάδας-Λίμνης Ζηρού-Λούρου, Αμβρακικού-Άρτας και η 

ορεινή περιοχή Πωγωνίου. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει στα παράλια (ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) 

της έντονη ανάπτυξη του εποχικού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα με τον 

μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών να προέρχεται από το εσωτερικό και από τις 

Βαλκανικές χώρες. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου 

έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία, 7 παραλίες.     

Εκτός του κυρίαρχου προϊόντος Ήλιος & Θάλασσα στην Περιφέρεια αναπτύσσονται 

και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως: 

Οινικός τουρισμός: Στην Ήπειρο η παραγωγή εμφιαλωμένων κρασιών και κατά 

συνέπεια ο οινοτουρισμός περιορίζεται πρακτικά στην περιοχή των Ιωαννίνων 

(Ζίτσα, Μέτσοβο, Βόρεια Τζουμέρκα), στην οποία εξελίσσεται η διαδρομή του 

Κρασιού της Ηπείρου, καθώς και στη Θεσπρωτία όπου υπάρχει μόνο ένα μικρό 

οινοποιείο στο δήμο Φιλιατών. 

Καταδυτικός τουρισμός: Η Περιφέρεια Ηπείρου προχωράει σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρώτου 

καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Σύβοτα Θεσπρωτίας, το οποίο θα ενισχύσει την 

τουριστική κίνηση και την τοπική οικονομία στην περιοχή.  

Ιαματικός τουρισμός: Η Περιφέρεια περιλαμβάνει 27 ιαματικές πηγές, από τις 

οποίες μόνο μια είναι αναγνωρισμένη (Ιαματική πηγή Χανόπουλου) από την Ειδική 

Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. Παρά 

την πληθώρα ιαματικών πηγών, η Περιφέρεια αποτελεί ουραγό στην αξιοποίηση 

τους, για αυτό τον λόγο θα πρέπει στοχευμένα να επενδύσει και να αναδείξει αυτόν 

τον αναξιοποίητο πλούτο που καταγράφεται στα όρια της, ο οποίος θα δώσει 

συνδυαστικά με το κυρίαρχο προϊόν Ήλιος και Θάλασσα ώθηση στην επισκεψιμότητα 

της περιοχής όλο τον χρόνο. 
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Χιονοδρομικός τουρισμός: Η Περιφέρεια περιλαμβάνει μόλις ένα χιονοδρομικό 

κέντρο, αυτό του Μετσόβου, με εγκαταστάσεις σε τρεις περιοχές: το Καρακόλι της 

Πίνδου, τον Προφήτη Ηλία και το Ανήλιο. Το χιονοδρομικό κέντρο του Μετσόβου 

παρόλο που αποτελεί ένα από τα παλιότερα της Ελλάδας, δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένο. 

Αγροτουρισμός: Η Περιφέρεια αποτελεί μια έντονα αγροτική περιοχή και διαθέτει 

πάνω από 150 αγροτικά καταλύματα κυρίως στους νομούς Θεσπρωτίας και 

Ιωαννίνων. Χαρακτηριστικό των καταλυμάτων αυτών είναι ότι τα περισσότερα είναι 

Ά κατηγορίας γεγονός που δείχνει και το υψηλό εισόδημα το οποίο μπορεί να 

αποφέρει στην Περιφέρεια η ανάπτυξη της ειδικής αυτής μορφής τουρισμού.  

Θρησκευτικός τουρισμός: Στην Περιφέρεια συναντάμε πλήθος θρησκευτικών 

μνημείων, μοναστηριών και ναών που μπορούν να τραβήξουν τόσο τον ντόπιο 

επισκέπτη όσο και τον πιστό που μέσα από τον τουρισμό στην περιοχή θα θέλει να 

τα επισκεφθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στην μη ικανοποιητική συντήρηση 

των μνημείων, και σε πολλά από αυτά στην μη ικανοποιητική πρόσβαση. 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Ηπείρου συγκεντρώνει το 4% του συνολικού ξενοδοχειακού 

δυναμικού της χώρας. Συνολικά διαθέτει δυναμικό 389 μονάδων με 15.655 κλίνες 

(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015) εκ των οποίων: 

 Η Π.Ε. Άρτας διαθέτει το 3,3% του ξενοδοχειακού δυναμικού της 

Περιφέρειας με 13 ξενοδοχειακές μονάδες και 627 κλίνες, 

 Η Π.Ε. Ιωαννίνων διαθέτει το 56% του ξενοδοχειακού δυναμικού της 

Περιφέρειας με 218 ξενοδοχειακές μονάδες και 7.084 κλίνες, 

 Η Π.Ε. Θεσπρωτίας διαθέτει το 14,7% του ξενοδοχειακού δυναμικού της με 

57 ξενοδοχειακές μονάδες και 2.932 κλίνες και 

 Τέλος, η Π.Ε. Πρέβεζας διαθέτει το 26% του δυναμικού της Περιφέρειας με 

101 ξενοδοχειακές μονάδες και 5.012 κλίνες.    

 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τον καταμερισμό των ξενοδοχειακών 

μονάδων της Περιφέρειας. 

 

Γράφημα 11: Καταμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου    

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, 2015– Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για το 

2015, η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού: 

 

Πίνακας 11: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2015    

Περιφερειακή Ενότητα  5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

Άρτας  Μονάδες  0 2 3 7 1 13 

  Δωμάτια 0 155 77 66 6 304 

  Κλίνες 0 346 146 125 10 627 

Ιωαννίνων Μονάδες  8 49 95 59 7 218 

  Δωμάτια 650 506 1.215 1.006 104 3.481 

  Κλίνες 1.382 1.131 2.440 1.942 189 7.084 

Θεσπρωτίας Μονάδες  3 8 19 19 8 57 

  Δωμάτια 106 297 615 383 150 1.551 

  Κλίνες 205 536 1.198 705 288 2.932 

Πρέβεζας Μονάδες  0 11 27 50 13 101 

 Δωμάτια 0 236 1.100 1.038 227 2.601 

 Κλίνες 0 457 2.130 1.963 462 5.012 

Σύνολο Περιφέρειας Μονάδες  11 70 144 135 29 389 

  Δωμάτια 756 1.194 3.007 2.493 487 7.937 

  Κλίνες 1.587 2.470 5.914 4.735 949 15.655 

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 Ηπείρου καταγράφονται στον 

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

2015 για την ΠΗ 

Περιφέρεια 
Ενότητα 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

Διαφορά 
2010-2015 

(%) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2015) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2010) 

Διαφορά 
2010-2015 

(%) 

Άρτας 13 14 -7% 627 737 -15% 

Ιωαννίνων 218 197 11% 7.084 6.289 13% 

Θεσπρωτίας 57 54 6% 2.932 2.812 4% 

Πρέβεζας 101 96 5% 5.012 4.756 5% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

389 361 8% 15.655 14.594 7% 

Σύνολο 
Ελλάδας 

9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

(%) Δυναμικό 
Περιφέρειας 

4% 4%  2% 2%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 

 

Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας για το 2015 παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση κατά 8% σε αντίθεση με το σύνολο της χώρας που εμφανίζει 

μικρή πτώση 0,36%, αυξάνοντας οριακά το μερίδιο της σε 4% από 3,7% που ήταν 

το 2010 σε επίπεδο χώρας.  

Επιπροσθέτως, το ποσοστό των κλινών για την Περιφέρεια παρουσιάζει επίσης 

σημαντική αύξηση 7%, διατηρώντας παράλληλα το μερίδιο της περίπου στο 2% σε 

επίπεδο χώρας. 

 

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

τα έτη 2010 και 2015 αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.11: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ηπείρου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου   

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      46 

 
  

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

και 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου      

 

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 σημαντική αύξηση 6,4%. Συγκεκριμένα, ο 

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

αυξήσεις 26,2%, 19,8% και 16% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά 

δωμάτια των 1-2* καταγράφουν μείωση -9%. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται 

στις επιμέρους κατηγορίες πιθανόν να οφείλεται στην αναβάθμιση των τουριστικών 

καταλυμάτων των μικρότερων κατηγοριών σε μεγαλύτερα.  

Αναλυτικά, οι ενότητες της Περιφέρειας που εμφανίζουν θετική ποσοστιαία 

μεταβολή στον αριθμό των ξενοδοχειακών δωματίων της είναι της Θεσπρωτίας 

(3,8%), των Ιωαννίνων (10,7%) και της Πρέβεζας (5,9%), ενώ η ενότητα Άρτας 

εμφανίζει μείωση της τάξης του -17,2%.  

 

 

0 0
89 106

510 650

0 0

155
155

273 297
408

506

161 236

65

77

578 615 1.028
1.215

922
1.100

147

72
544 523 1.198

1.110

1.373
1.265

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5* 4* 3* 1-2*



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.11: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ηπείρου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου   

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      47 

 
  

2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Ηπείρου κατέχει το 5,6% του συνολικού δυναμικού της χώρας σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια (1.227 μονάδες). Συγκεκριμένα, διαθέτει 7.419 δωμάτια και 

17.523 κλίνες. Η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων ανά ενότητα 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 Πίνακας 13: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της Π.Η., 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Η. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Άρτας 18 105 239 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 297 1.500 3.518 

Π.Ε. Ιωαννίνων 198 1.093 2.450 

Π.Ε. Πρέβεζας 714 4.721 11.316 

Σύνολο Περιφέρειας 1.227 7.419 17.523 

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

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα η κατανομή των δωματίων είναι ανισομερής, με 

τον μεγαλύτερο όγκο να συγκεντρώνεται στην ενότητα Πρέβεζας (58%), όπου 

παρατηρείται και πιο ανεπτυγμένη η τουριστική δραστηριότητα, και να ακολουθεί η 

ενότητα Θεσπρωτίας (24%). Η μικρότερη συγκέντρωση ενοικιαζόμενων δωματίων 

εμφανίζεται στην ενότητα Άρτας όπου απαντάται μόλις το 2% του συνόλου της 

Περιφέρειας. 

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Η. 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 Ηπείρου δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό επιπλωμένων κατοικιών, 

κατέχοντας μόλις το 1,4% του συνολικού δυναμικού της χώρας. Συγκεκριμένα, 

διαθέτει 86 μονάδες με 261 δωμάτια και 892 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων 

κατοικιών ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 14: Κατανομή επιπλωμένων κατοικιών της Π.Η., 2015    

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Η. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Άρτας 3 14 33 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 34 117 352 

Π.Ε. Ιωαννίνων 30 97 377 

Π.Ε. Πρέβεζας 19 33 130 

Σύνολο Περιφέρειας 86 261 892 

 

Σε αντίθεση με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου το σύνολο τους απαντάται στις 

ανεπτυγμένες τουριστικές ενότητες Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, το σύνολο των 

επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις απαντάται στις ενότητες Θεσπρωτίας και 

Ιωαννίνων, ενώ η ενότητα Πρέβεζας που κατέχει το 58% των ενοικιαζόμενων 

δωματίων στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις κατέχει το μόλις το 22%. 

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην 

Π.Η. ανά ενότητα (%) 

 

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

Οι αφίξεις μη κατοίκων στη χώρα καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων της 

Τράπεζας της Ελλάδος η οποία περιλαμβάνει αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό 

και οδικό δίκτυο. Με βάση στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της 

Ελλάδος οι τουριστικές αφίξεις μη κατοίκων στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας για το 

2013 έφτασαν τις 373.186, αυξημένες κατά 3,6% σε σχέση με το 2012 (360.186), 

ενώ από το συνοριακό σταθμό της Κακκαβιάς για το 2013 καταγράφηκαν 290.263 

αφίξεις, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2012 (276.181). 

Συγκεκριμένα, για το 2013, στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφηκαν 380.809 

αφίξεις σε καταλύματα (Ξενοδοχειακού τύπου και Κάμπινγκ), αυξημένες κατά 5,7% 

σε σχέση με το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013), αύξηση η οποία αποτελεί την δεύτερη 

μικρότερη, μετά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 3,2%. Η Περιφέρεια Ηπείρου 

κατέχει το 2,3% του ποσοστού των συνολικών αφίξεων της χώρας, 

καταλαμβάνοντας την ενδέκατη θέση πριν τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 0,8% 

και Βορείου Αιγαίου 1,8% (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 
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2.5.1. Διανυκτερεύσεις  

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

τύπου και κάμπινγκ στην Περιφέρεια Ηπείρου σε συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 

καταγράφεται στο γράφημα 15. 

 

Γράφημα 15: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην Π Ηπείρου, 2004-2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ– Επεξεργασία SETE Intelligence 

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα, η πορεία των διανυκτερεύσεων στην 

Περιφέρεια Ηπείρου διακρίνεται από αρκετές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, από το 

2004-2007 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων της τάξης του 

39,45%, ενώ από το 2007-2013 παρατηρείται ετήσια αυξομείωση στον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων. Συγκεκριμένα, το 2008 παρατηρείται μείωση 3,9% σε σχέση με 

το 2007, το 2009 παρατηρούμε σημαντική αύξηση 12,79% σε σχέση με το 2008, το 

2010 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων μειώνεται κατά 2,9%, το 2011 ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων αυξάνεται κατά 2,74%, ενώ τα έτη 2012 και 2013 παρατηρούμε 

μείωση 17,05% και αύξηση 7,04% αντίστοιχα. 

Από τις 898.698 διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν στην Περιφέρεια για το έτος 

2013, οι 848.809 αφορούσαν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 

(94,4%) ενώ οι 49.889 (5,6%) σε κάμπινγκ. 
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2.5.2. Πληρότητα  

Το ποσοστό πληρότητας για την Περιφέρεια Ηπείρου έφτασε για το 2013 το 26,4% 

από 25,2% που ήταν το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Αξίζει να επισημάνουμε ότι και για 

τις δύο χρονιές τα ποσοστά πληρότητας για τις ξενοδοχειακές μονάδες της 

Περιφέρειας Ηπείρου ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το ποσοστό της 

ετήσιας πληρότητας για το σύνολο της χώρας (43,2% για το 2012 και 45,2% για το 

2013), κατατάσσοντάς τη στην 11η θέση. Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται 

τα ποσοστά πληρότητας κλινών και για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος. 

 

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

Περιφέρεια, 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – 2013– 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 το 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 

 

Η μέση δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθε στα 

369,9€, το οποίο αφενός την κατατάσσει στην προτελευταία θέση πριν την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (336,4€), αφετέρου είναι κατά 43,37% 
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χαμηλότερα από 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 και ανά Περιφέρεια στο σύνολο της χώρας 

2014. 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση φτάνουν τα 85€, κατατάσσοντάς τη στη δεύτερη 

θέση μετά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 88,2€, και κατά 16,33% πάνω από τη 

μέση δαπάνη του συνόλου 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 ανά τουρίστα η Περιφέρεια βρίσκεται στην τελευταία 

θέση με 4,4 ημέρες, ποσοστό κατά 51,3% χαμηλότερο από το μέσο όρο της 

Επικράτειας, 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 τουριστική κίνησης. Η Περιφέρεια Ηπείρου, σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες 

της χώρας, παρουσιάζει τη χαμηλότερη 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 το 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. 
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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 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει τη χαμηλότερη εποχικότητα και για τους τρεις 

δείκτες CR4, CR6, GINI σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 
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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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2.8. 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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2.9. 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  



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.11: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ηπείρου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου   

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      60 

   

 

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.Η.  

Η ζήτηση για διακοπές Η&Θ στην 

Περιφέρεια Ηπείρου περιορίζεται 

στις ενότητες Θεσπρωτίας και 

Πρέβεζας, όπου όπως φαίνεται και 

από τον πίνακα εντοπίζεται και το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι 

υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν 

μηδενική ζήτηση για αυτού του 

είδους τις διακοπές. 

Η προσφορά για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας στις ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.  
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Πίνακας 19: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Η.  

Η ενότητα Ιωαννίνων εμφανίζει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον (Αρχαίο 

θέατρο Δωδώνης) για το προϊόν 

Π&Θ στην Περιφέρεια και 

ακολουθεί η ενότητα Πρέβεζας. Οι 

υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν 

πολύ μικρό ενδιαφέρον. 

Η ενότητα Ιωαννίνων εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη προσφορά για το 

προϊόν Π&Θ και ακολουθεί η ενότητα Πρεβέζης. Οι υπόλοιπες ενότητες υστερούν σημαντικά λόγω της μικρής ζήτησης για το προϊόν Π&Θ. 
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2.10. 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 

 

 

 

 

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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Η Περιφέρεια Ηπείρου παρόλο τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην κατανομή των αφίξεων, προσφέρει μια ευρεία γκάμα τουριστικών 

προϊόντων. Η Περιφέρεια σε επίπεδο Περιφερειών ανταγωνίζεται τις Περιφέρειες: 

- Στερεάς Ελλάδας:  πλούσια ιστορία (ευρήματα νεολιθικής περιόδου και μνημεία Κλασσικής και Ελληνιστικής περιόδου), εξερεύνηση μόνο 

οδικώς (μικρή απόσταση από την Αθήνα), γεωμορφολογική ποικιλία που μπορεί να υποστηρίξει πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού 

(χειμερινός: Βελούχι-Αράχοβα-Φτερόλακκα, canoe-kayak στην Χαλκίδα κ.α.) καθώς και τουρισμό Ήλιο & Θάλασσα στις παραλιακές ενότητες 

της Περιφέρειας (Εύβοιας και Φθιώτιδας). 

- Θεσσαλίας: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακρίνεται από ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επικράτεια της όπως το πλούσιο πολιτιστικό 

παρελθόν της (αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, βυζαντινά μνημεία), περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό τουρισμό της κυρίαρχης μορφής 

«Ήλιος & Θάλασσα» (νησιά των Σποράδων), περιοχές προσέλκυσης τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο, 

όπως είναι τα Μετέωρα, περιοχές εξειδικευμένου τουρισμού όπως είναι τα χιονοδρομικά κέντρα (Αγριόλευκες στο Πήλιο, Περτούλι στο Κόζιακα 

και στον Όλυμπο).  

- Δυτικής Ελλάδας: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή και συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα από 

πλευράς κλίματος και γεωγραφικής θέσης (αρχαιολογικό τρίγωνο Δελφών - Ολυμπίας - Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, 

κλπ.). Τα φυσικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, τα σπουδαία αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία και τα γεωφυσικά κάλλη της (ορεινοί 

όγκοι, παραλίες, υδροβιότοποι) καθιστούν την περιοχή ελκυστική τόσο για συμβατικές όσο και για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Η Περιφέρεια διαθέτει ιδιαίτερη γεωμορφολογική ποικιλομορφία (ορεινοί όγκοι, πεδιάδες, παραλίες) στην 

επικράτεια της. Συγκεκριμένα διαθέτει σημαντικές τουριστικές υποδομές, μεταξύ των οποίων οργανωμένες ακτές, χιονοδρομικά κέντρα, 

ορειβατικά καταφύγια, περιηγητικά μονοπάτια, εγκαταστάσεις θερμαλιστικού τουρισμού και αρχαιολογικούς χώρους. 

Στο γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποιοτικοί δείκτες αξιολόγησης της ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων της 

Περιφέρειας Ηπείρου σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές της. 
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Γράφημα 20: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Ηπείρου και κύριων ανταγωνιστών της για το 2014 

 

Πηγή: Review Pro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Ανατ. Μακεδ. Θράκη Δυτική Ελλάδα (Ηλεία) Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος
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Στο διάγραμμα 20, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Ηπείρου σε 

σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές της, που προσφέρουν παρεμφερή τουριστικά προϊόντα. Δείκτης άνω του 80% υποδηλώνει 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του γραφήματος, η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές στους εξεταζόμενους δείκτες με μεγάλη διαφορά σε 

σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές της, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών των 

ξενοδοχείων που την επισκέπτονται.  
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2.11. 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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2.12. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου 

Περιφέρειας 

Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου ως θεσμός, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς 

της Περιφέρειας δεν έχουν δρομολογήσει ένα σαφές επιχειρησιακό πρόγραμμα, 

ειδικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εποχικότητας, έχουν πάρα ταύτα 

συντονίσει μία σειρά ενεργειών και δράσεων που έχουν λειτουργήσει προς όφελος 

αυτής της κατεύθυνσης: 

 Η συνεργασία μεταξύ φορέων, όπως εκείνη μεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και της ΜΚΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ», με στόχο την προώθηση ενός επώνυμου 

τουριστικού προϊόντος για την πολιτιστική διαδρομή και τη δικτύωση των 

αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Η πρόταση για τα αρχαία θέατρα αφορά μια 

πρώτη οργανωμένη σύγχρονη περιηγητική διαδρομή, η οποία θα 

περιλαμβάνει πέντε αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου και θα αποτελεί ένα 

εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτισμικού τουρισμού, σε 

συνδυασμό με τον παραγωγικό τομέα. Πρόκειται για τη σταδιακή υλοποίηση 

του πρώτου καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα 

Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στη Νέα Προγραμματική 

Περίοδο 2014 - 2020 και έχει προϋπολογισμό 37,302 εκατ. ευρώ. Το έργο 

αφορά συνολικά οκτώ αρχαίους χώρους θέασης, οι οποίοι επεκτείνονται σε 

344 χιλιόμετρα διαδρομής, αναφέρονται σε 2.300 χρόνια ιστορίας και 

συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που 

παράγουν τοπικά προϊόντα στο σύνολο της Ηπείρου.  

 Οι δράσεις του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Ηπείρου για το έτος 2015, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

στοχευμένες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και 

εκδηλώσεις παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες στις πόλεις κατά 

μήκος της Εγνατίας Οδού και στις εξής πόλεις:  Αθήνα,  Σκόπια, Βουκουρέστι, 

Σόφια, Κωνσταντινούπολη, Τίρανα, τη διαφήμιση σε αεροπορικές εταιρείες 

χαμηλού κόστους, προκειμένου να καταστεί δυνατή άμεση αεροπορική 

σύνδεση της Ηπείρου με Ευρωπαϊκές πόλεις, την εκστρατεία σε πόλεις του 

εξωτερικού με branded van και διανομή ηπειρώτικων προϊόντων, τη 

διαφημιστική προβολή στις οθόνες των πλοίων της γραμμής Ελλάδας-Ιταλίας 
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και την κινητή διαφήμιση της Περιφέρειας Ηπείρου στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ 

σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 

 Η συμμετοχή Δήμων σε ειδικά δίκτυα, όπως η συμμετοχή του Δήμου 

Αρταίων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Χανόπουλου. Η 

συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο ΣΔΙΠΕ αποτελεί έναυσμα για την 

ανάπτυξη μιας μορφής Εναλλακτικού Τουρισμού, του «Θερμαλισμού». Ο 

ΣΔΙΠΕ ο οποίος ιδρύθηκε το 1983, είναι Πανελλήνιος Φορέας του Α΄ Βαθμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στοχεύει στην 

προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων, 

στην ανάδειξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τον 

εκσυγχρονισμό και γενικά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των 

λουτροπόλεων της χώρας. 

 Η συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως η συνεργασία του Δήμου 

Αρταίων με το ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο την ανάδειξη των μνημείων της πόλης 

και την ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από 

συντονισμένες δράσεις. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία υλοποιείται η 

σταδιακή αποκατάσταση όλων των μνημείων βυζαντινού αλλά και νεότερου 

πολιτισμού του τόπου, καθώς και των μνημείων που ανήκουν σε άλλους 

πολιτισμούς, όπως το Ιμαρέτ.    

Ειδικότερα, μέσα από συντονισμένες δράσεις, ο στόχος είναι: 

1. Η αξιοποίηση και ανάδειξη χώρων και μνημείων Πολιτισμού και 

Τουρισμού (Βυζαντινό Κάστρο, Ιστορικό γεφύρι της Άρτας, Βυζαντινός 

Ναός Παρηγορήτριας, Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας, Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου, Ι.Μ. 

Παναγίας Βλαχερνών, Ιμαρέτ, Θέατρο Αρχαίας Αμβρακίας κ.ά.). 

2. Η αξιοποίηση και ανάδειξη του Κάστρου της Άρτας ώστε να είναι ανοιχτό 

στους Αρτινούς. 

3. Η αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην Ξενία, στο χώρο του Κάστρου. 

4. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων του Θεάτρου στο κάστρο της Άρτας. 

5. Η Συντήρηση και Βελτίωση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας, η ανάδειξή του 

ως μνημείο, καθώς και η ανάδειξη της γύρω περιοχής. 

6. Τεράστιας σημασίας είναι η συνεργασία του Δήμου Σουλίου, με το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 

στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή του 
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Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του 

Δήμου Σουλίου». 

 Η διοργάνωση συνδυασμένων familiarization trips με εξειδικευμένες 

εκδηλώσεις και δράσεις, όπως η διοργάνωση ενός επεισοδίου του 

δημοφιλούς στην Αγγλία τηλεοπτικού παιχνιδιού COACH TRIP στη Ροδαυγή 

της Άρτας.  Συγκεκριμένα, 15 Άγγλοι διαγωνιζόμενοι, συμμετείχαν σε ομάδες 

για απόσταξη τσίπουρου, ψήσιμο κάστανου, παρασκευή τηγανίτας, τραχανά 

και χορτόπιτας. Για το σκοπό αυτό, την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων ο 

Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής 

διοργάνωσαν γλέντι για όλους, ενώ προσφέρθηκε στους φιλοξενούμενους 

από ένα μπουκάλι τσίπουρο και τουριστικό φυλλάδιο της Ροδαυγής.  

 Η έμφαση στην ενημέρωση, όπως για παράδειγμα η ενημερωτική ημερίδα 

που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο 

υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης «Αρχή Τοπικής Τουριστικής 

Ανάπτυξης & Απασχόλησης» του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", 

στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και εργοδοτικών φορέων για 

τις εξειδικευμένες ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, με 

σκοπό την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους-

ωφελούμενους στον τομέα του τουρισμού. Αντίστοιχο παράδειγμα η 

περίπτωση της ημερίδας που πραγματοποίησε η Π.Ε. Θεσπρωτίας και ο 

Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα, 

Προοπτικές και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών νομού Θεσπρωτίας» στα πλαίσια 

της πράξης «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια 

για την Απασχόληση, προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών 

Εργασίας (ΤΟΠΣΑ).   

 Διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, όπως η περίπτωση της συνάντησης 

με θέμα «Τουριστικός Προορισμός Ήπειρος, Περιφερειακή Δικτύωση και 

Ανάπτυξη Κοινής Πορείας», την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου με 

βάση το παράδειγμα του Συνδυαστικού-Τουριστικού Σχεδίου της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (Συνδυαστικού Τουρισμού – Συνδυασμός 

Τουριστικών Τομέων). Η συνάντηση εργασίας τουριστικών παραγόντων είχε 

ως στόχο τη δικτύωση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην Ήπειρο, 
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έτσι ώστε να προωθηθεί από κοινού ο τουριστικός προορισμός ‘Ήπειρος’. Σε 

αυτή τη διαδικασία οι ελληνικοί φορείς θα έχουν την υποστήριξη και τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες των Γερμανών εμπειρογνωμόνων. Μεταξύ άλλων 

στη συνάντηση συμμετείχαν: Εκπρόσωποι Δήμων για θέματα τουρισμού, 

Επιχειρηματίες Τουρισμού,  Επιμελητήρια της Ηπείρου καθώς και ειδικοί 

εμπειρογνώμονες εναλλακτικού τουρισμού από τη Γερμανία. 

 Η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων με ιστορικό-πολιτιστικό 

χαρακτήρα, όπως οι εορταστικές εκδηλώσεις σε ανάμνηση του 

Ολοκαυτώματος του Σουλίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου Σαμουήλ 

και των Σουλιωτών υπέρ της Ελευθερίας που διοργανώνονται σε ετήσια βάση 

με συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου. 

 Η συμμετοχή σε προσκλήσεις ευρωπαϊκών διακρίσεων, όπως η 

περίπτωση του προγράμματος «ΕDEN - Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας», 

μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της «Ατζέντας για 

έναν Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Τουρισμό», το οποίο ξεκίνησε 

από το 2007 με σκοπό την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη 

παραδοσιακών και μη ανεπτυγμένων που αναπτύσσονται τουριστικά 

σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίστοιχα ο Δήμος Κόνιτσας 

ενέκρινε την κατάθεση πρότασης ένταξης των Ιερών Δασών της περιοχής 

στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

 Διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες, όπως η συνεργασία 

Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης που «συμμάχησαν» για την τουριστική 

στρατηγική και επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με την υπογραφή 

«Συμφώνου Συνεργασίας» των δύο Δήμων. Η προεργασία που είχε 

πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο Δήμων για μήνες κατέληξε στη συν-

απόφαση να υπάρξει μια κοινή και παράλληλη πορεία που θα συμβάλλει στη 

στοχευμένη τουριστική προβολή και ανάδειξη των δύο περιοχών (κυρίως 

προς το εξωτερικό) με σκοπό την ενσωμάτωση της περιοχής των Ιωαννίνων 

στο «τόξο προορισμών μέσω Θεσσαλονίκης». 

 Συνεργασίες σε επίπεδο εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως η 

συνεργασία του Δήμου Κόνιτσας και του Δήμου Ιωαννιτών με την Ελληνική 

Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Αντίστοιχο παράδειγμα, ο Δήμος 

Ζίτσας, ο οποίος αποφάσισε την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην 

περιοχή του, μέσω του campervan (αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), των 

ποδηλατικών διαδρομών και της σήμανσης των μονοπατιών. 
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 Συνεργασίες επιχειρήσεων, όπως η πρωτοποριακή για τα ελληνικά 

δεδομένα κίνηση στην οποία προχώρησαν 19 επιχειρήσεις από την περιοχή 

των Ζαγοροχωρίων για την από κοινού προώθηση της περιοχής τους αλλά 

και των επιχειρήσεών τους με ένα συνεκτικό τρόπο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες δραστηριοτήτων) συνέστησαν το 

Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου που θα αναφέρεται με το αγγλικό του όνομα 

Zagori Excellence Network - ΖΕΝ λόγω του σημαντικού βαθμού 

εξωστρέφειας που θα έχει. Το Zagori Excellence Network (ZEN) είναι ένα 

δίκτυο επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως affiliation, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου (Δήμοι Ζαγορίου 

και Ιωαννίνων) και έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση της περιοχής και την 

προώθησή της ως δυναμικό τουριστικό προορισμό, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

 Η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως το Έργο LA.ROUTE 

(“The Lakes Route”) «Παραλίμνιες Διαδρομές», που υλοποιείται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 

2007 - 2013». Το έργο «The Lakes Route», ως βασικό στόχο έχει την 

προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος, των περιοχών των λιμνών και παραλίμνιων Περιοχών και 

μεταξύ άλλων των περιοχών που πλαισιώνουν τη λίμνη Αώου και Ζηρού στην 

Ελλάδα, καθώς και τη λίμνη Locone στην Ιταλία, ως μέσο για την αξιοποίηση 

και προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, βασικό στόχο της 

Πράξης αποτελεί η άρση της απομόνωσης των Περιοχών Παρέμβασης, καθώς 

και η αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών τους και συνεπακόλουθα η 

οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπρόσθετα, μία οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης του θρησκευτικού 

τουρισμού στο Νομό Ιωαννίνων επιχειρείται μέσω του διασυνοριακού 

προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013», με το 

έργο «Διαδρομές Προσκυνηματικού Τουρισμού στα Ιωάννινα και στο Λέτσε» 

με διακριτικό τίτλο «PILTOUR», και στο οποίο εκτός του Δήμου Ιωαννιτών 

συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Πωγωνίου και Μετσόβου. Κοινός 

«παρονομαστής» των τριών τοπικών Δήμων, αλλά και των αντίστοιχων της 

Ιταλίας που συμμετέχουν στο έργο (Calimera, Carpignano Salentino και 

Zollino) είναι ότι διαθέτουν μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε 

θρησκευτικά μνημεία, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι αξιόλογα μόνο 
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λόγω των καλλιτεχνικών τεχνοτροπιών τους, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα 

και θαύματα στον τομέα της μηχανικής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 

προσκυνητών από όλο τον κόσμο που συρρέουν σε αυτές τις περιοχές για να 

τα θαυμάσουν.    

 Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προβολή και διανομή 

υλικού σε σημεία εισόδου της Περιφέρειας, την προβολή σε ΜΜΕ κεντρικών 

πόλεων για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, τη δημιουργία ειδικών 

τουριστικών πακέτων για τις εποχές χαμηλής κίνησης, την αξιοποίηση των 

μουσείων των πόλεων για την ενίσχυση του αστικού τουρισμού, τη 

συνεργασία με υφιστάμενα δίκτυα πόλεων για ενίσχυση του σχολικού 

τουρισμού.  
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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: 

 Η Ήπειρος, με δεδομένο το απαράμιλλο φυσικό κάλος της, αποτελεί 

σημαντικό προορισμό, προσανατολισμένο τόσο στο θαλάσσιο τουρισμό όσο 

και στις ειδικές μορφές τουρισμού, 

 Οι περιοχές της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο 

NATURA 2000 καταλαμβάνουν το 28% της συνολικής της έκτασης, 

 Ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος και αρχιτεκτονικών πόρων, 

 Ύπαρξη σημαντικών μεταφορικών υποδομών (Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, λιμάνι 

Ηγουμενίτσας, διέλευση Εγνατίας Οδού), 

 Συνεχής τάση βελτίωσης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό 

τομέα της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Εμφάνιση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων, 

 Έλλειψη αεροδρομίου σε Περιφερειακό επίπεδο με επαρκείς εθνικές και 

διεθνείς συνδέσεις, 

 Έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου, 
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 Ύπαρξη ζωνών οι οποίες εξαρτώνται σημαντικά από τον 

παραθαλάσσιο/θερινό τουρισμό μέσης ποιότητας με πολύ χαμηλή 

πληρότητα. 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τουριστικό τομέα της Ηπείρου είναι: 

 Αλλαγή προτύπων τουρισμού στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές με 

επίκεντρο το περιβάλλον, 

 Ύπαρξη Εθνικών Πάρκων και φορέων διαχείρισης. Η Περιφέρεια διαθέτει 

σημαντικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 

 Συνεχής τάση βελτίωσης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, 

 Ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος» 

(brand name) και καθιέρωση του ως προορισμού 4 εποχών, 

 Δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού με δημιουργία η εκσυγχρονισμό 

υποδομών και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτύου. 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στον τουριστικό τομέα της Περιφέρειας 

Ηπείρου είναι: 

 Έλλειψη αποσαφηνισμένου πλαισίου ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, 

 Καθυστέρηση υλοποίησης των βασικών υποδομών προσπελασιμότητας και 

των συνδυασμένων μεταφορών. 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Ήπειρος είναι Περιφέρεια η οποία διακρίνεται για τους σημαντικούς της ορεινούς 

όγκους και για τον μεγάλο αριθμό θεσμοθετημένων περιοχών. Πέρα από το πλούσιο 

πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής η Περιφέρεια διακρίνεται και για τις παραλίες της 

(Θεσπρωτία, Πρέβεζα) η οποία προσελκύουν και μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

Τα κυριότερα παραδείγματα που μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει δυναμικά 

τουριστικά προϊόντα στην Περιφέρεια με την κατάλληλη προώθηση είναι: 

 Η Θεσπρωτία ως προορισμός Ήλιος & Θάλασσα: το προϊόν αυτό αφορά 

κυρίως το παραλιακό κομμάτι της ενότητας, το οποίο και εμφανίζει μια 

δυναμική έντονης εποχικής κίνησης. Οι ειδυλλιακές ακρογιαλιές σε 

συνδυασμό με τις αμμουδερές παραλίες έχουν καταστήσει την ενότητα 

προορισμό για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας κυρίως τουριστών από το 

εσωτερικό και τις Βαλκανικές χώρες. Στην ενότητα καταγράφονται 2 

παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία. 

 Σύβοτα Θεσπρωτίας  

 Τα Ιωάννινα ως προορισμός Πολιτισμού & Θρησκείας: η πολιτισμική 

ιστορία των Ιωαννίνων, με τους μεγάλους πεζογράφους και ποιητές, τα 

καλλιτεχνικά και πνευματικά δρώμενα που διοργανώνονται όλο τον χρόνο 

καθώς και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά (Κάστρο Ιωαννίνων, Αρχαία 

Δωδώνη κ.α.) αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Ο 

συνδυασμός του Πολιτιστικού τουρισμού με τον χειμερινό (ορειβατικά 

καταφύγια στην Τύρφη και χιονοδρομικά κέντρα στην Πίνδο) και 
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περιηγητικό τουρισμό (Λίμνη Ιωαννίνων κ.α.) μπορεί να τονώσει την 

τουριστική κίνηση στην ενότητα. 
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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, 

εντός και εκτός της περιόδου αιχμής κοντά σε παράκτιες περιοχές 

όπου διαμένουν τουρίστες Ήλιος & Θάλασσα, χωρίς χρονικές 

επικαλύψεις 

 Ευαισθητοποίηση και συντονισμός για ανάληψη συλλογικής 

προσπάθειας εκ μέρους των ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 

εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (τουριστικά 

είδη, εμπορία ρούχων, ενοικίαση αυτοκινήτων κλπ.) στις παραλιακές 

ενότητες της Περιφέρειας (Θεσπρωτίας, Πρέβεζας) για επέκταση του 

χρόνου λειτουργίας τους πέραν των μηνών υψηλής τουριστικής 

ζήτησης, με παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

τους την περίοδο εκτός σεζόν. 

 Προσήλωση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων 

στην ποιότητα καθώς και τήρηση των υποσχέσεων τους προς τους 

τουριστικούς πράκτορες.  

 Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ.), με τη συμμετοχή τοπικών 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων 
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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 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. 
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 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. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας: η 

άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, αλλά 

συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται αρχικά όλοι οι τοπικοί 

φορείς, επιχειρήσεις, παράγοντες αλλά και διαμορφωτές της ζήτησης (Tour 

Operators).  

Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό αρχικά 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. Παράλληλα, απαιτείται δέσμευση από και προς τους Tour 

Operators και τις αεροπορικές εταιρίες, με σημαντικό στοιχείο την τήρηση 

των υποσχέσεων και από τις δύο πλευρές. Η σύνταξη και συν-υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίες για άμβλυνση της εποχικότητας κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και να υπάρξει 

δέσμευση από όλα τα μέρη. 

Απαραίτητη είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του 

κοινού, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή 

έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που 

ειδικεύονται στο Ήλιος & Θάλασσα αλλά και σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ειδικεύονται στον θρησκευτικό/πολιτιστικό τουρισμό αλλά και στον τουρισμό 

φύσης/περιηγήσεων/περιπατητικό τουρισμό. 
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4. Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης: Κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και 

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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.11: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ηπείρου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ηπείρου   

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      83 

 
  

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


