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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.5.1.02.13 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας», 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 Θεσσαλίας 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 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1.1 Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του ηπειρωτικού κορμού 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας και έχει έκταση 140.550km², που αντιστοιχεί στο 10,7% 

της συνολικής έκτασης της χώρας. Βόρεια συνορεύει με τις Περιφέρειες Δυτικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας, δυτικά με την Περιφέρεια Ηπείρου, νότια με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. Ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας αγγίζει τους 732.762 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και  πρωτεύουσά της 

είναι η πόλη της Λάρισας. 

Η Θεσσαλία παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματα 

περιμετρικά και τα πεδινά στις κεντρικές περιοχές. Το 37% του εδάφους της είναι 

πεδινό, το 17% ημιορεινό, ενώ το 46% είναι ορεινό. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

οριοθετείται από μια σειρά όρεων, τα οποία αποτελούν τα φυσικά όριά της με τις 

υπόλοιπες όμορες Περιφέρειες αλλά και τη θάλασσα. Χαρακτηρίζεται από δύο 

συνεχείς γεωγραφικά ορεινές περιοχές, το τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και το 

σύνολο των γειτονικών βουνών του Ολύμπου.   

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χωρίζεται σε τέσσερις Ενότητες: 

Η Π.Ε. Καρδίτσας καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Συνορεύει με τις ενότητες Τρικάλων στα βόρεια, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας στα 

νότια, Λάρισας στα ανατολικά και Άρτας στα δυτικά. Η έκταση της είναι 2.636km² 
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και αποτελεί το 18,78% του συνόλου της Περιφέρειας.  Το έδαφος της ενότητας 

είναι κατά 51% ορεινό και ημιορεινό και κατά 49% πεδινό.  

Η νότια και δυτική περιοχή καταλαμβάνονται από τις οροσειρές της Πίνδου και των 

Αγράφων. Τα ψηλότερα βουνά είναι η Καράβα (2.184μ.), το Ντελιμίδι (2.063μ.), 

το Βουτσικάκι (2.154μ.), τα Βερούσια (1.775μ.), ο Ίταμος (1.138μ.) και το Γαλάτσι 

(1.894μ.). Στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της ενότητας απλώνεται η εύφορη 

πεδιάδα της Καρδίτσας και των Σοφάδων με έκταση 1.265km², για την οποία είναι 

φημισμένη. 

Η ενότητα Καρδίτσας έχει πληθυσμό 113.544 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και έδρα 

της είναι η πόλη της Καρδίτσας.  

Η Π.Ε. Λάρισας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενότητα της Περιφέρειας, με έκταση 

5.381km², και αντιπροσωπεύει το 38,3% του συνόλου της. Η ενότητα βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας. Συνορεύει με τις ενότητες Πιερίας, Κοζάνης και 

Γρεβενών στα βόρεια, Τρικάλων και Καρδίτσας στα δυτικά, Φθιώτιδας στα νότια  και 

Μαγνησίας στα ανατολικά .  

Η μορφολογική κατανομή του εδάφους της είναι: πεδινή 47,1%, ημιορεινή 

25,4% και ορεινή 27,5%. Τα σημαντικότερα βουνά της είναι ο Όλυμπος (2.917μ.) 

με ψηλότερη κορυφή το Πάνθεον, η Όσσα (1.978μ.) βρίσκεται στα ανατολικά της 

ενότητας και χωρίζεται από τον Όλυμπο με την κοιλάδα των Τεμπών και τα 

Καμβούνια (1.615μ.). Στην Ενότητα ανήκει η πεδιάδα Λάρισας-Τυρνάβου (589 km²) 

που έχει ως προέκταση της την πεδιάδα των Φαρσάλων (197 km²). Η έδρα της είναι 

η ομώνυμη πόλη της Λάρισας και ο πληθυσμός της φτάνει τους 284.325 κατοίκους 

σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, 2011. 

Η Π.Ε. Μαγνησίας καταλαμβάνει το ανατολικότερο τμήμα της Περιφέρειας με 

συνολική έκταση 2.636 km² (18,78% του συνόλου της Περιφέρειας). Η Ενότητα 

συνορεύει με τις ενότητες Λάρισας στα βόρεια και δυτικά, Φθιώτιδας στα νότια, 

ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νοτιοανατολικά από τον Παγασητικό 

κόλπο. Στην ενότητα υπάγονται και οι Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, 

Αλόννησος, Κυρά Παναγιά, Γιούτια, Ψαθούρα, Πιπέρι, Περιστέρα και Σκάντζαρι). 

Η μορφολογική κατανομή του εδάφους της είναι 45% ορεινές περιοχές, 25% 

ημιορεινές και 30% πεδινές εκτάσεις. Τα κυριότερα βουνά της Μαγνησίας είναι το 

Πήλιο (1.547μ.) με ψηλότερη κορυφή το Πλεσίδι, το Χαλκηδόνιο (ή Μαυροβούνι 

1.054μ.) και ο Όρθυς (ή Γερακοβούνι 1.726μ.). Η ενότητα Μαγνησίας έχει 
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πληθυσμό 203.808 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

και έδρα της είναι η πόλη του Βόλου.  

Η Π.Ε. Τρικάλων καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας, συνορεύει 

με τις ενότητες Γρεβενών στα βόρεια, Λάρισας στα ανατολικά, Καρδίτσας στα νότια 

και Άρτας και Ιωαννίνων στα δυτικά. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ενότητα της 

Περιφέρειας με έκταση 3.383 km², που αποτελεί το 24,14% της συνολικής έκτασης 

της Περιφέρειας, και την τρίτη σε πληθυσμό με 131.085 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Έδρα της είναι η ομώνυμη πόλη των Τρικάλων. 

Τα Τρίκαλα αποτελούν την ορεινότερη ενότητα της Θεσσαλίας, με πεδινές περιοχές 

που αποτελούν μόλις το 17% της συνολικής της έκτασης. Τα κυριότερα βουνά των 

Τρικάλων είναι τα Τζουμέρκα (2.424μ.) με κυριότερες κορυφές τις Σκλίβα (2.007μ.) 

και Κουρούνα (1.998μ.), τα Χάσια (ή Κράτσοβο, 1.564μ.) (αποτελεί συνέχεια των 

Καμβουνίων όρεων και βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της ενότητας). Το ΝΑ τμήμα 

του βουνού λέγεται Αντιχάσια με υψηλότερη κορυφή την Οξυά (1.424μ.), και τέλος 

ο Κόζιακας (ή Κερκίτιο, 1.901μ.). 

Το κλίμα του ανατολικού παράκτιου και ορεινού τμήματος της Θεσσαλίας 

χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό, με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Ο 

κάμπος της Θεσσαλίας, εξαιτίας των βουνών που τον περικλείουν και εμποδίζουν 

την άμεση επίδραση της θάλασσας, έχει ηπειρωτικό κλίμα, με θερμό καλοκαίρι και 

ψυχρό χειμώνα. Τέλος, το κλίμα των δυτικών ορεινών περιοχών χαρακτηρίζεται ως 

ορεινό, το οποίο και διακρίνεται για την αφθονία των χιονοπτώσεων και τον υψηλό 

βροχομετρικό δείκτη που παρουσιάζει. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται 

μεταξύ 16-17 0C.  

Η ποικιλία και η εναλλαγή των χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων 

οικοσυστημάτων που συνθέτουν την εικόνα της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερης 

σημασίας, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα του φάσματος τύπων βλάστησης και 

οικοτόπων που απαντώνται συνολικά στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο 

χλωρίδας καταγράφονται πάνω από 1.000 είδη, από τα οποία θεωρείται ότι τα 155 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ τα 45 προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις.  

Ο κυριότερος ποταμός της Θεσσαλίας είναι ο Πηνειός. Οι υπόλοιποι είναι 

παραπόταμοι του. Οι παραπόταμοι του Πηνειού από δεξιά του είναι: ο Ενιππεύς, ο 

Κλινοβίτικος, ο Πορταϊτικος, ο Πάμισος και ο Καρδιτσιώτικος. Από αριστερά του 

δέχεται τους παραπόταμους Μίκανη, Τρικαλινό, Νεοχωρίτη και Τιταρήσιο. Άλλοι 

δευτερεύοντες παραπόταμοι του Πηνειού στην πλευρά αυτή είναι ο Κομέρκης, ο 
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Καλομοίρης, ο Καστανιώτικος κ.ά. Τη νότια και κεντρική Θεσσαλία διασχίζει ο 

Ενιππεύς με τους παραπόταμους Βελισιώτικο, Πενταμύλη, Κουμαρά και 

Χιλιαδιώτικο. Τέλος, τη δυτική ορεινή Θεσσαλία διασχίζει για ένα διάστημα ο 

Αχελώος.  

Οι σημαντικότερες λίμνες της Περιφέρειας είναι η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού ή 

Πλαστήρα, η τεχνητή λίμνη στο Κεφαλόβρυσο, η λίμνη Στεφανιάδας ή Βρωμολίμνη, 

η Στροφυλιά και η λίμνη του Αγίου Γεωργίου στη Σκιάθο. Ενώ υπό διαμόρφωση 

είναι το έργο επαναφοράς της αποξηρανθείσας λίμνης Κάρλας. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων 

περιοχών προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή 

νομοθεσία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι θεσμοθετημένες προστατευόμενες 

περιοχές περιλαμβάνουν: 

 Τμήμα του Εθνικού Πάρκου-Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 

 1 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο (Αλοννήσου Βορείων Σποράδων), 

 29 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

NATURA 2000 (οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ (79/409/ΕΟΚ)), 

 7 Αισθητικά Δάση (Κοιλάδα Τεμπών Λάρισας, Δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας, 

Δάσος Φαρσάλων Λάρισας, Δασικό σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας, Δάση Νήσου 

Σκιάθου Μαγνησίας, Δάσος λόφων Κάστρου Απλιά Τρικάλων, Δρυοδάσος 

Κουρί Αλμυρού Μαγνησίας) το τελευταίο αποτελεί και Βιογενετικό Απόθεμα, 

 2 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (το νησί Πιπέρι στις Β. Σποράδες και η 

Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας), 

 2 Περιοχές Συμβάσης Βαρκελώνης (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 

Βορείου Σποράδων, Αισθητικό Δάσος Σκιάθου), 

 1 Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO), τα Μετέωρα, 

 52 Καταφύγια Άγριας Ζωής. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε όλη την επικράτεια της, περιλαμβάνει πολύτιμους 

θησαυρούς, κληρονομιά του σπουδαίου ιστορικού και πολιτιστικού της παρελθόντος. 

Η περιοχή έχει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που περιλαμβάνει 

αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, βυζαντινά μνημεία και παραδοσιακούς 

οικισμούς . Εκτός από το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν της, η Περιφέρεια σφύζει 

από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
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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 Θεσσαλίας. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Καρδίτσας 

Ελληνόπυργος 

Ρεντίνα 

Π.Ε Λάρισα  

Αμπελάκια 

Ανατολή 

Κρανιά 

Μεταξοχώρι 

Πυργέτος 

Ραψάνη 

Π.Ε Μαγνησίας 

Αγία Κυριακή 

Άγιος Γεώργιος 

Αργαλαστή 

Βένετο 

Βυζίτσα 

Ζαγόρα 

Κατωχώρι 

Κεραμίδι 

Κισσός 

Λεχωνιά 

Μακρινίτσα 

Μηλιές 

Πινακάτες 

Πλατανιά 

Προμύρι 

Πορταριά 

Πουρί 

Τρίκερι 

Τσαγκαράδα 

Χορευτό 

Π.Ε. Τρικάλων 

Ανθούσα 

Τρίκαλα (τμήμα πόλης) 

Χαλίκι 

Πηγή: Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια ΥΠΕΧΩΔΕ http://estia.minenv.gr/ 
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί Χώροι Ωράριο 

Π.Ε. Καρδίτσας    

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας* 08:00-15:00 Αρχαιολογικός Χώρος Μητρόπολης  

Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος 
Πλαστήρας» 

 
Τύμβος Συκεώνας*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου  Λουτρά Συκεώνας  

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ & Ν. 
Σακελλαρίου» 

 
Πέτρινο 

 

  Αρχαιολογικός Χώρος Μαγούλας 
Παλιάμπελα 

 

  Βλοχός  

  
Παλαμάς*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  
Προϊστορικός Οικισμός Συκεώνας*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Κάστρο Συκεώνας  

  
Κάστρο Καλλιθήρου*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Κάστρο Φαναρίου  

  Δημοτική Αγορά  
 

  
Αργιθέα* 

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  
Αρχαία Όρθη*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  
Αρχαίοι Γόμφοι* 

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Ελληνόπυργος* ανοικτό συνεχώς 

  Ερμήτσι* ανοικτό συνεχώς 

  Θολωτός Γεωμετρικός Τάφος 
Ματαράγκα* 

ανοικτό συνεχώς 

  
Ιερό Ιτωνίας Αθηνάς*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 
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Καλλίθηρα*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  
Κτιμένη*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  
Μητρόπολη*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

Π.Ε. Λάρισας    

Αρχαιολογικό Μουσείο-Γενί Τζαμί* 
διακόπηκε προσωρινά η 
λειτουργία του 

Αρχαιολογικός χώρος Φρουρίου 
Λάρισας* 

ανοικτό συνεχώς 

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας  Αρχαίο Θέατρο Α΄  

Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας* 

08:30-15:00 
Αρχαίο Θέατρο Β΄ 

 

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας 
«Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα» 

 
Λουτρά στη Πλατεία Μπλάνα 

 

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης   Ο Θολωτός Τάφος στα Φάρσαλα  

Αρχοντικό Γεωργίου Σβαρτς* 08:30-15:00 Κάστρο Βελίκας* ανοικτό συνεχώς 

  Ακρόπολη Φαρσάλου* ανοικτό συνεχώς 

  Ακρόπολη Αζώρου* 08:30-15:00 

  Αρχαιολογικός χώρος Μηλέας* 08:30-15:00 

  Δολίχη*  
 

  Κραννών* ανοικτό συνεχώς 

  Προϊστορικός οικισμός 

Παλαιόσκαλας*  

επισκέψιμος κατόπιν 

συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Προϊστορικός οικισμός 
Μακρυχωρίου*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Το όρος των Κελλίων* ανοικτό συνεχώς 

Π.Ε. Μαγνησίας    

Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου 
 

Δημητριάδα*  
επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας 
Πηλίου 

 
Σέσκλο* 

08:00-15:00 

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βόλου* 

08:00-17:00 
Διμήνι* 

08:00-15:00 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
12 

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού* 08:00-15:00  Φεραί  

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου 
 Παλαιοχριστιανικές Φθιώτιδες 

Θήβαι 
 

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα* 

10:00-18:00 
Άλος*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης 

  Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο 
Γορίτσα* 

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Δημητριάδα (βασιλικές Α΄& Β΄)* 08:30-15:00 

  Κάστρο Παλαιών Βόλου* ανοικτό συνεχώς 

  Λόφος Επισκοπής* ανοικτό συνεχώς 

  Ναυάγιο εμπορικού πλοίου στην 
Περιστέρα* 

 

Π.Ε. Τρικάλων      

Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο   Φρούριο Τρικάλων και Βαρούσι  

Αρχαιολογική Συλλογή Τρίκκης  Μετέωρα* το ωράριο επίσκεψης ποικίλει 

Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης  Πελινναίον* ανοικτό συνεχώς 

  Αρχαία Άτραγος  

   
Ασκληπιείο Τρικάλων*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Κουρσούμ Τζαμί   

  Το Άγαλμα του Ασκληπιού  

  Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσίνου*1  

  Μαγούλα Κεφαλόβρυσο*  

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

 

Στον πίνακα 2 καταγράφεται η επισκεψιμότητα των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων ανά ενότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

                                                           
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 Π Θεσσαλίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα 2014 

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

Μουσεία 

Καρδίτσας 553 890 765 667 740 276 69 111 121 369 0 53 4.614 

Λάρισας 366 272 1.120 1.155 957 1.098 547 646 660 1.007 0 426 8.254 

Μαγνησίας 813 1.727 5.807 6.703 4.679 1.483 966 1.250 1.406 3.430 1.736 2.958 32.958 

Τρικάλων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο  1.732 2.889 7.692 8.525 6.376 2.857 1.582 1.907 2.187 4.806 1.736 3.437 45.826 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

Καρδίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λάρισας 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 

Μαγνησίας 359 39 2.579 3.499 2.971 499 189 199 291 402 83 0 11.110 

Τρικάλων 485 367 762 1.001 1.009 570 703 1.340 824 796 249 565 8.671 

Σύνολο  844 406 3.341 4.500 3.980 1.144 892 1.539 1.115 1.198 332 565 19.856 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Σύμφωνα με τον πίνακα που καταγράφει την επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, παρατηρούμε 

το μικρό ενδιαφέρον στις επιμέρους ενότητες, με εξαίρεση ίσως την ενότητα Μαγνησίας (Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, Αθανασάκειο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Δημητριάδα κ.α.) που εμφανίζει μια μέση επισκεψιμότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ενότητες. 
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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 Περιφέρειες της χώρας. Παρόλα αυτά, καταγράφεται 

μια μικρή αύξηση στις επισκέψεις κυρίως του μήνες Μάρτιο-Μάιο. 

 

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

 

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

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Ανάλογα με τη σημασία και τις ανάγκες που εξυπηρετούν οι διάφοροι κλάδοι του, το 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας κατηγοριοποιείται σε δύο επίπεδα: υπερτοπικό και 

τοπικό. 

Στο υπερτοπικό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που καλύπτουν τις μεταφορικές 

ανάγκες της Περιφέρειας με το σύνολο του Εθνικού χώρου, τα μεγάλα αστικά κέντρα 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη), τις όμορες Περιφέρειες αλλά και τις ενδοπεριφερειακές 

ανάγκες σύνδεσης των αστικών κέντρων των τεσσάρων ενοτήτων μεταξύ τους. 

Στο τοπικό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες 

μεταξύ των βαθμίδων του οικιστικού δικτύου με τις ζώνες ανάπτυξης από τις οποίες 

εξαρτώνται. 

Οι κύριες οδικές υποδομές υπερτοπικού χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

είναι: 

 Ο αυτοκινητόδρομος Β/Ν (ΠΑΘΕ), τόσο όσον αφορά στο τμήμα που διέρχεται 

από την Περιφέρεια, αλλά και στο σύνολο του. 

 Οι διανομαρχιακοί οδοί σύνδεσης των Πρωτευουσών των τεσσάρων 

ενοτήτων μεταξύ τους, δηλαδή η οδός Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισας-

Τρικάλων, Λάρισας-Βόλου και με ενότητες όμορων Περιφερειών, Λάρισας-

Κοζάνης, Τρικάλων-Άρτας, Τρικάλων-Γρεβενών και Καρδίτσας-Άρτας. 

Η παλιά Εθνική Οδός αναλαμβάνει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και εξυπηρετεί 

μετακινήσεις τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Ο προγραμματισμένος 

αυτοκινητόδρομος Παναγιά-Βόλος/Λαμία (Ε65) είναι ζωτικής σημασίας για την 

Περιφέρεια καθώς θα αναβαθμίσει το ρόλο της σε Εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα 

θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δυτικού τμήματος της Θεσσαλίας και στην άρση 

των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Όσον αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας, αυτό περιλαμβάνει τις εξής γραμμές: 

 Σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη, 

 Σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, 

 Σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Βόλος. 

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
16 

 

Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Οι θαλάσσιες μεταφορές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυπηρετούνται σήμερα, 

σχεδόν αποκλειστικά, από τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής του Βόλου (λιμάνι 

Βόλου και ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών κυρίως μονάδων) και τα 

λιμάνια των νησιών των Βορείων Σποράδων (Σκιάθου, Σκοπέλου, Γλώσσας 

Σκοπέλου, Αγνώντα Σκοπέλου και Πατητήρι Αλοννήσου).  

Η καταγραφή τους στον χάρτη γίνεται ως εξής: 

1. Λιμάνι Βόλου, 

2. Λιμάνι Σκιάθου, 

3. Λιμάνι Σκοπέλου, 

4. Λιμάνι Αγνώντα Σκοπέλου, 

5. Λιμάνι Γλώσσας Σκοπέλου, 

6. Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου. 

Χάρτης 2: Λιμάνια Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση Βόλου-Βορείων Σποράδων είναι καθημερινή μέσω 

οχηματαγωγών πλοίων (F/B), με εποχιακή διακύμανση. Το λιμάνι του Βόλου 

συνδέεται επίσης ακτοπλοϊκά με Άγιο Κωνσταντίνο, Θεσσαλονίκη-Κυκλάδες-Κρήτη 

και Χίο-Λέσβο. 

Δρομολόγια στις βασικές διαδρομές εκτελούν επίσης υδροπτέρυγα ταχύπλοα σκάφη 

(ιπτάμενα δελφίνια) που πραγματοποιούν και επιπλέον διασυνδέσεις εποχιακού 

κυρίως χαρακτήρα προσεγγίζοντας σε Εύβοια, Πήλιο (Άγιο Ιωάννη) κλπ. 

 

http://www.scribblemaps.com/
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Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν τα παρακάτω αεροδρόμια: 

1. Σκιάθου, 

2. Ν. Αγχιάλου (στρατιωτικό-πολιτικό), 

3. Λάρισας (στρατιωτικό-πολιτικό), 

4. Στεφανοβικείου (στρατιωτικό). 

Τακτικά δρομολόγια εσωτερικού εκτελούνται μόνο στο αεροδρόμιο της Σκιάθου που 

εξυπηρετεί επίσης και μη τακτικές διεθνείς πτήσεις (charter) καλύπτοντας τις 

εποχιακές ανάγκες των τουριστικών ροών της ευρύτερης περιοχής (Β. Σποράδες). 

Το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου ως προς το πολιτικό του σκέλος εξυπηρετεί μόνο τις 

εποχιακές ανάγκες των τουριστικών ροών της ευρύτερης περιοχής μέσω μη 

τακτικών διεθνών πτήσεων (charter). 

Το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λάρισας η ΥΠΑ το θεωρεί παράλληλα και πολιτικό, του 

οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω περιορισμένης ζήτησης. 

 

Χάρτης 3: Αεροδρόμια της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

 

 

http://www.scribblemaps.com/
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1.3. Υποδομές υγείας 

Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καλύπτεται από 

τις διαθέσιμες υποδομές των πέντε δημόσιων (1.833 κλίνες) και τριάντα δύο 

ιδιωτικών κλινικών (2.385 κλινών) καθώς επίσης και από τα δέκα επτά κέντρα υγείας 

που καταγράφονται στην Περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).  

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφεται το 11,78% των συνολικών 

υποδομών υγείας της χώρας και το 7,84% του αριθμού των κλινών, ήτοι 4.218. 

Όσον αφορά στο απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό στις υποδομές υγείας φτάνει 

τα 3.578 άτομα, ποσοστό 5,2% επί του συνόλου της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Οι κυριότερες υποδομές υγείας της Περιφέρειας είναι: 

1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 

2. Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 

3. Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

4. Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 

5. Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. 

 

Χάρτης 4: Κυριότερα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές υγείας της Περιφέρειας 

και χρήζουν βελτίωσης είναι: 

 Συμπλήρωση και ενίσχυση του δυναμικού τους από άποψη κλινών, 

 Ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού τους, 

 Καλύτερη δικτύωση των υποδομών υγείας (ιδίως των πρωτοβάθμιων 

κέντρων), 

 Χρήση νέων τεχνολογιών (Τηλεϊατρική), 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (πηγή: ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου). 
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011 ανέρχεται σε 732.762 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ) που αντιστοιχεί στο 6,78% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 

52,2 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 Θεσσαλίας 

σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

729.505 740.115 732.762 1,45% -0,99% 

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 μικρές 

διακυμάνσεις, συγκεκριμένα από το 1991-2001 ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

αυξήθηκε κατά 1,45% φτάνοντας τους 740.115 κατοίκους (από 729.505), ενώ από 

το 2001-2011 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 0,99% φτάνοντας τους 732.762 

κατοίκους.  

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ανά Ενότητα 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά 

τ.χιλ. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 732.762 52,20 

Π.Ε. Καρδίτσας 113.544 43,07 

Π.Ε. Λάρισας 284.325 52,84 

Π.Ε. Μαγνησίας  203.808 77,31 

Π.Ε. Τρικάλων 131.085 38,75 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Οι πιο πολυπληθείς ενότητες της Περιφέρειας είναι της Λάρισας με 284.325 

κατοίκους και της Μαγνησίας με 203.808 κατοίκους. Ενώ όσον αφορά στην 

πληθυσμιακή πυκνότητα οι ενότητες με την μεγαλύτερη είναι, της  Μαγνησίας με 

77,31 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και της Λάρισας με 52,84 κατοίκους 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

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

362.194 (49,4%) και θήλεις 370.568 (50,6%). Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της 

Περιφέρειας το σύνολο των θηλέων είναι κατά 8.374 άτομα (1,14%) μεγαλύτερο 

από τους άρρενες, 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 Θεσσαλίας ανέρχεται σε 43,0 χρόνια και αποτελεί την έκτη ψηλότερη 

μετά τις Περιφέρειες Ηπείρου (44,2), Πελοποννήσου (44), Στερεάς Ελλάδας (43,4), 

Ιονίων Νήσων (43,3) και Δυτικής Μακεδονίας (43,1 χρόνια) και ψηλότερη 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 63.571 πτυχιούχοι 

Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών και 30.378 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, καταγράφηκαν 4.889 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 1.375 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 Θεσσαλίας από το 2004 μέχρι το 2008 παρουσιάζει μια 

σημαντική αύξηση (12,3%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ). Από το 2009 

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

πτώση του ΑΕΠ (15%), που ακολουθεί τη συνολική πορεία της χώρας και 

συγκεκριμένα, κατά 2,8% το 2009 (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 1,9%), 

κατά 7,1% το 2010  (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%) και κατά 8,5% το 

2011 (αντίστοιχο χώρας 8,2%), τα οποία είναι και τα τελευταία τελικά στοιχεία σε 

Περιφερειακό επίπεδο από την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
23 

 

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 Θεσσαλίας 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

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

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Καρδίτσας  1.296 1.267 1.273 1.364 1.419 1.439 1.340 1.215 -6,3% -15,6% 

Π.Ε. Λάρισας  4.472 4.401 4.753 5.031 5.209 5.057 4.707 4.260 -4,7% -15,8% 

Π.Ε. Μαγνησίας 3.000 3.088 3.472 3.493 3.681 3.446 3.163 2.980 -0,7% -13,5% 

Π.Ε. Τρικάλων 1.597 1.621 1.702 1.819 1.849 1.867 1.765 1.588 -0,6% -14,9% 

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

 

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

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα το ΑΕΠ όλων των ενοτήτων 

της Περιφέρειας από το 2004-2008 κινείται ανοδικά (εκτός των 

ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων που εμφανίζουν αύξηση και το 

2009, ακολουθώντας από το 2010 την πτωτική πορεία που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας). Σχεδόν όλες οι ενότητες 

της Περιφέρειας εμφανίζουν τα ίδια ποσοστά μείωσης του ΑΕΠ 

τους, με την ενότητα Λάρισας και Καρδίτσας να εμφανίζουν τις 

μεγαλύτερες (15,8% και 15,6% αντίστοιχα) και την ενότητα 

Μαγνησίας την μικρότερη (13,5%). 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) – Επεξεργασία SETE Intelligence 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Π.Ε. Καρδίτσας Π.Ε. Λάρισας Π.Ε. Μαγνησίας Π.Ε. Τρικάλων



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
25 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το 3ο μεγαλύτερο 

ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ (15%) μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (17,3%) 

και Ιονίων Νήσων (15,8%). Το μικρότερο ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ εμφανίζει η 

Περιφέρεια της Ηπείρου με ποσοστό (9,5%). 

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

Θεσσαλίας σε συνάρτηση με το ΑΕΠ στο σύνολο της Ελλάδας κατά την χρονική 

περίοδο από το 2004-2011 απεικονίζεται στο Γράφημα που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ Π Θεσσαλίας και συνόλου Ελλάδας από 2004-2011 (σε 

εκ. €) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συμπτωμάτων της οικονομικής ύφεσης.  

 

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

Περιφέρειες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Κεντρική Μακεδονία 14.210 15.570 16.671 17.289 16.801 15.841 14.771 

Δυτική Μακεδονία 16.209 17.663 18.669 18.913 19.171 17.553 16.006 

Θεσσαλία 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 

Ήπειρος 13.105 13.929 14.512 14.936 14.672 14.325 13.307 

Ιόνια Νησιά 18.146 19.227 20.389 21.216 19.946 19.072 16.792 

Δυτική Ελλάδα 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 

Στερεά Ελλάδα 17.444 18.090 18.723 19.344 18.572 17.551 16.128 

Πελοπόννησος 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 

Αττική 23.435 25.838 27.737 28.824 28.556 27.491 25.480 

Βόρειο Αιγαίο 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 

Νότιο Αιγαίο 20.698 22.190 23.456 24.447 22.908 21.643 19.340 

Κρήτη 16.083 17.467 18.192 18.908 18.328 17.210 15.636 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 

Πηγή: Eurostat 2013, Regional Statistics 

 

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

αύξηση από 13.823 σε 16.131 (16,7%), αύξηση μικρότερη από το σύνολο της 

χώρας πού είναι 20,54%. Από το 2008-2011 παρατηρείται μείωση στο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της Περιφέρειας της τάξης του 16,7%, μείωση αρκετά μεγαλύτερη από την 

μείωση που παρατηρείται στο σύνολο της χώρας 13,7% και στην ουσία αντισταθμίζει 

την αύξηση που παρατηρήθηκε την περίοδο 2005-2008. 

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

Θεσσαλίας τα έτη 2008 και 2011 παράγει περίπου το 4,8% του συνολικού ΑΕΠ της 

Ελλάδας. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη χαμηλότερη της δεκαετίας και υποδηλώνει την 

συρρίκνωση που εμφανίζεται στο ΑΕΠ όλων των Περιφερειών της χώρας εξαιτίας 

της κρίσης που μαστίζει την χώρα από το 2009 και μετά. 
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Στο ακόλουθο γράφημα, καταγράφεται από το 2005-2011 η διαχρονική εξέλιξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας σε 

συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Π Θεσσαλίας και του συνόλου της χώρας από 

το 2005-2011  

 

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

 

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

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

Θεσσαλίας παρουσίασε την 8η μεγαλύτερη μείωση στην ΑΠΑ (9,02%) μετά τις 

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

(10,48%), Δυτικής Ελλάδας (9,98%), Νοτίου Αιγαίου (9,8%), Δυτικής Μακεδονίας 

(9,57%), Κρήτης (9,49%) και Βορείου Αιγαίου (9,08%). 
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Πίνακας 9: Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Περιφέρεια (σε εκ. €, 

τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2010 2011 Μεταβολή 2010-2011 (%) 

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

Κεντρική Μακεδονία 26.995 24.922 -7,67% 

Δυτική Μακεδονία 4.447 4.021 -9,57% 

Θεσσαλία 9.686 8.812 -9,02% 

Ήπειρος 4.390 4.055 -7,6% 

Ιόνια Νησιά 3.530 3.098 -12,23% 

Δυτική Ελλάδα 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάδα 8.708 7.984 -8,31% 

Πελοπόννησος 8.328 7.755 -6,88% 

Αττική 97.245 88.921 -8,55% 

Βόρειο Αιγαίο 2.851 2.592 -9,08% 

Νότιο Αιγαίο 6.372 5.747 -9,8% 

Κρήτη 9.528 8.623 -9,49% 

Σύνολο  Ελλάδος 199.645 182.302 -8,68% 

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

 

Πρωτογενής τομέας  

 

Ο τομέας αυτός εξακολουθεί να είναι σημαντικός για τις οικονομικές εξελίξεις στην 

Περιφέρεια, αλλά και σε κάθε ενότητα ξεχωριστά, τόσο από άποψη συμμετοχής στην 

ΑΠΑ και την απασχόληση, όσο και επειδή παρέχει πρώτες ύλες σε σημαντικό μέρος 

της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας απασχολεί 

το 27,8% του εργατικού δυναμικού της και συνεισφέρει το 10% στην συνολική ΑΠΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ 2014 και 2012 αντίστοιχα). 
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Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται ο Θεσσαλικός κάμπος (μεγαλύτερη 

πεδιάδα της χώρας) και η προσαρμοστικότητα των παραγωγών στις νέες εξελίξεις 

της τεχνολογίας και της αγοράς. Ο τύπος της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που 

συνέβη επέτρεψε την άμεση μεγιστοποίηση του γεωργικού εισοδήματος. 

Η κτηνοτροφία παρουσιάζει επίσης αναπτυξιακές τάσεις, που εκφράστηκαν με την 

αύξηση της ζωικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου χοίρων και βοοειδών την 

προηγούμενη δεκαετία, αλλά έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, κυρίως στον τομέα 

της αιγοπροβατοτροφίας. 

Η δασοπονία έχει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Το ότι οι περιοχές στις 

οποίες υπάρχουν δάση συμπίπτουν κυρίως με τις προβληματικές ζώνες της 

Περιφέρειας, είναι ένας από τους παράγοντες της μη επαρκούς ανάπτυξης του τομέα 

(κυρίως λόγω ελλείψεων σε υποδομές), αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίηση του στο πλαίσιο προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης στις 

ζώνες αυτές. 

Οι νεότερες μορφές αλιείας (ιχθυοκαλλιέργειες) δεν έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη 

παρότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τομέα. Σημαντικό μέρος 

αλιευμάτων προέρχονται από τον Παγασητικό. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ΠΟΠ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης), όπως; Ελιές, Ελαιόλαδο, Τυριά, Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί 

Καρποί, κρέατα και οίνοι. 

 

Δευτερογενής τομέας 

 

Ο δευτερογενής τομέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ιδιαίτερη σημασία, για την 

οικονομία της Περιφέρειας, συμμετέχοντας στην συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας 

κατά 16,7% (ΕΛΣΤΑΤ, 2012) και απασχολώντας το 15,5% του δυναμικού της 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Στην Περιφέρεια έχουν αναπτυχθεί 4 οργανωμένες Βιομηχανικές 

Περιοχές, αυτές του Βόλου Α και Β, Καρδίτσας και Λάρισας καθώς και ένα Βιοτεχνικό 

Πάρκο στον Βόλο. Κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα στην 

Περιφέρεια είναι η μεταποίηση με 76% συμμετοχή στην ΑΠΑ (2011). Δεύτερη κατά 

σειρά δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα είναι οι κατασκευές οι οποίες όμως 

παρουσιάζουν ακραία συρρίκνωση από το 2007 μέχρι και το 2011. 
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Επίκεντρο της ανάπτυξης της μεταποίησης στη Θεσσαλία είναι οι περιοχές της 

Μαγνησίας και της Λάρισας (δίπολο Λάρισας-Βόλος), ιδίως για τις μεγαλύτερες 

μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται περισσότερο στην πρώτη ενότητα. Οι μικρές 

παραγωγικές μονάδες όμως και κυρίως οι οικογενειακές που λειτουργούν σε 

παραδοσιακούς κλάδους, είναι διάσπαρτες σε όλη τη Θεσσαλία και κυρίως στις 

μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και στους οδικούς άξονες. 

Η βιομηχανική βάση της Περιφέρειας περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων: 

α) βιομηχανίες που είναι εγκαταστημένες στην Περιφέρεια λόγω γειτνίασης με τις 

πρώτες ύλες, β) μονάδες προσανατολισμένες τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και 

στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης και των Βαλκανίων και γ) 

βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν στην Περιφέρεια λόγω γεωγραφικών ή άλλων 

πλεονεκτημάτων (λιμάνι Βόλου, εργατικό δυναμικό), αλλά δεν έχουν σχέση με τις 

τοπικές αγορές πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων. 

 

Τριτογενής τομέας  

 

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον παραγωγικό τομέα που κυριαρχεί στην οικονομική 

δραστηριότητα της Περιφέρειας με αυξανόμενη συμμετοχή διαχρονικά (73,3% το 

2012). Η πλέον σημαντική δραστηριότητα του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια 

είναι η Δημόσια Διοίκηση και ακολουθεί κατά σειρά μεγέθους το εμπόριο και οι 

υπηρεσίες. Οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα στη 

Περιφέρεια είναι πολύ ισχνές, φθίνοντας διαχρονικά το ποσοστό συμμετοχής τους, 

με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, 

ο οποίος εξελίσσεται σε δυναμική οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας. 

Παρόλα αυτά η ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια παραμένει συνολικά 

περιορισμένη (σε σύγκριση με τις υπάρχουσες δυνατότητες) και ταυτόχρονα άνισα 

κατανεμημένη στο χώρο και έντονα εποχιακή. 

Κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι: α) οι ανεπάρκειες των υπερτοπικών 

συνδέσεων, β) το χαμηλό επίπεδο των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, γ) 

η ανεπαρκής τουριστική υποδομή και δ) η απουσία ανάπτυξης νέων μορφών 

τουρισμού, παρά την καταλληλότητα της Περιφέρειας γι’ αυτούς (ιαματικός, 

θρησκευτικός, περιηγητικός τουρισμός, οικοτουρισμός, ορεινός τουρισμός, 

συνεδριακός τουρισμός κλπ.) για την άμβλυνση της εποχικότητας και την ποιοτική 

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

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται 

στο γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή των παραγωγικών τομέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

στην ΑΠΑ (2012) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η συνεισφορά του Πρωτογενή τομέα στην ΑΠΑ είναι 10% ποσοστό αρκετά ψηλότερο 

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

συνεισφέρει κατά 16,7% έναντι 13,82%, ενώ τέλος την μεγαλύτερη συνεισφορά 

έχει ο τριτογενής τομέας με 73,3% αρκετά χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της 

χώρας 82,49%. 
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1.6. Αγορά εργασίας - Απασχόληση 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ηλικίας από 15 έως 

64 ετών) ανέρχεται σε 316.700 κατοίκους για το 2013 σύμφωνα με στοιχεία της 

OECD Regional Statistics, το οποίο αντιστοιχεί στο 6,37% 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 Θεσσαλίας υπολογίζεται για το 2013 

στα 236.400 (74,65%) άτομα. 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 Θεσσαλίας σε 

συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των απασχολούμενων στην Περιφέρεια 

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

2007-2013 καταγράφονται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

4.916.700

4.937.300

4.979.800

5.017.300

4.967.6004.968.8004.967.000

320.000

323.200

325.800

327.100

316.800

317.900

316.700

314.000

316.000

318.000

320.000

322.000

324.000

326.000

328.000

330.000

4.900.000

4.920.000

4.940.000

4.960.000

4.980.000

5.000.000

5.020.000

5.040.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Σύνολο Ελλάδας Θεσσαλία



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
34 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ποσοστό των 

απασχολούμενων στη χώρα, 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Στο γράφημα 9 καταγράφονται οι απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής 

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

 

Γράφημα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα οικ. δραστηριότητας στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και τη Χώρα, 2014 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας φτάνει το 27,8% 

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

εμφανίζει ακριβώς ίδιο ποσοστό με το σύνολο της χώρας (15,5%), ενώ ο τριτογενής 

τομέας απασχολεί το 56,7% των εργαζομένων της Περιφέρειας, ποσοστό αρκετά 

χαμηλότερο από το 70,7% του συνόλου της χώρας.   

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των 

Περιφερειών της Χώρας από το 2008 έως και το 2013. 

 

Πίνακας 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στις Περιφέρειες της χώρας, 2008-2013 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

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

κρίσης και μετά εμφανίζεται αυξητική, ακολουθώντας τη γενική τάση που επικρατεί 

στο σύνολο της χώρας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 10, παρατηρούμε ότι η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει την όγδοη θέση (25,4%) μετά τις Περιφέρειες 

Δυτικής Μακεδονίας (31,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (30,2%), Αττικής (28,7%), 

Δυτικής Ελλάδας (28,4%), Στερεάς Ελλάδας (28,2%), Ηπείρου (27,4%) και 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (26,8%).  

Στο γράφημα 10 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας από το 2008-2013.  

 

Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Π Θεσσαλίας και την Χώρα, 

2008-2013 

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

Θεσσαλίας για άτομα άνω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 306%, ενώ το αντίστοιχο 

μέσο ποσοστό για το σύνολο της χώρας αυξήθηκε κατά 253%. 

 

 

 

7,80%

9,60%

12,70%

17,90%

24,40%

27,50%

8,30%
9,20%

12,10%

16,80%

22,60%

25,40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Σύνολο Ελλάδας Περιφέρεια Θεσσαλίας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
37 

 

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.   

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συναντάμε κυρίως το μοντέλο Ήλιος και Θάλασσα που 

απαντάται ως κυρίαρχο στο σύνολο της Επικράτειας. Η ακτογραμμή της Περιφέρειας, 

η νησιωτικότητα της (Σποράδες), οι υπέροχης ομορφιάς παραλίες της σε συνδυασμό 

με την πλούσια βλάστηση που αγγίζει τις ακτές της, έχουν καταστήσει την 

Περιφέρεια και κυρίως την ενότητα Μαγνησίας σε πόλο έλξης για διακοπές Ήλιου 

και Θάλασσας. Στην Περιφέρεια έχουν βραβευτεί 21 παραλίες (ενότητες Λάρισας 5 

και Μαγνησίας 16) με Γαλάζια Σημαία. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει αφθονία και ποικιλία φυσικών 

πόρων, η οποία δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης πολλών μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού: ακτές, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, περιοχές μεγάλου 

θρησκευτικού ενδιαφέροντος (Μετέωρα), προστατευόμενο θαλάσσιο πάρκο (Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου), μνημεία της νεότερης ιστορίας, παραδοσιακούς 

οικισμούς, βουνά, ποτάμια, λίμνες, βιότοπους, αισθητικά δάση και τοπία φυσικού 

κάλλους.  

Η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται από τα 

ανομοιογενή χαρακτηριστικά της, τα οποία διαφοροποιούνται από περιοχή σε 
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περιοχή. Έτσι, υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικοί τύποι υπό-περιοχών, ανάλογα με 

την τουριστική τους επισκεψιμότητα. 

 Ώριμες περιοχές, υψηλής αναγνωρισιμότητας και τουριστικής 

ελκυστικότητας για επισκέπτες κυρίως από το εξωτερικό, όπως είναι τα νησιά 

των Σποράδων, το Πήλιο και τα Μετέωρα. 

 Δυναμικές περιοχές, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια καλή 

παρουσία, κυρίως όμως στον εγχώριο τουρισμό, όπως είναι η περιοχή της 

Λίμνης Πλαστήρα, τα αστικά κέντρα, η ορεινή περιοχή του Περτουλίου και 

τα παράλια της Λάρισας. Οι περιοχές αυτές δεν είναι αναγνωρίσιμες στο 

διεθνή τουρισμό.  

 Χαμηλής ανάπτυξης περιοχές, όπου υπάρχει μια υποτυπώδης τουριστική 

δραστηριότητα, αλλά πολύ μικρής εμβέλειας, σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, 

όπως είναι τα παράλια της περιοχής του Αλμυρού, το όρος Όθρυς, η περιοχή 

της Αργιθέας, η περιοχή της Ελασσόνας και των Χασίων.   

 Αναξιοποίητες περιοχές, με σχεδόν μηδενική παρουσία του τουρισμού, όπως 

είναι η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, όπου η κυρίαρχη παραγωγική δομή, 

με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να αλλάξει.    

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εκτός του τουρισμού «Ήλιος και Θάλασσα» που 

επικρατεί κυρίως στην περιοχή, εμφανίζονται και άλλες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού οι οποίες ή ήδη έχουν μεγάλη απήχηση στην περιοχή (Θρησκευτικός 

τουρισμός) ή τείνουν να αποκτήσουν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις (Καταδυτικός 

τουρισμός).  

Χιονοδρομικός τουρισμός: στην Θεσσαλία υπάρχουν τρία χιονοδρομικά κέντρα: 

χιονοδρομικό κέντρο «Αγριόλευκες» στο Πήλιο, χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου 

στο βουνό Κοζιάκα και το χιονοδρομικό στον Όλυμπο (στρατιωτικό) καθώς και το 

χιονοδρομικό στη θέση «Βρυσοπούλες», το οποίο δεν είναι ανοικτό για το κοινό.  Η 

ανάπτυξη και προώθηση αυτού του είδους τουρισμού θα βοηθήσει σημαντικά στην 

αύξηση της τουριστικής κίνησης κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Αναρριχητικός τουρισμός: στην Περιφέρεια υπάρχουν 13 αναρριχητικά πεδία 

(Πλατανιάς, Σπήλαια Πάου, Μυλοπόταμος, Ανάβρα, Κωφοί, Τέμπη, Μέγας Λάκκος, 

Μετέωρα, Θεόπετρα, Πύλη Ελάτη, Μουζάκι) με εκατοντάδες διαδρομές τα οποία 

δίνουν ώθηση στην αύξηση της τουριστικής κίνησης καθ΄ όλη την διάρκεια του 

χρόνου βοηθώντας παράλληλα και στην άμβλυνση της εποχικότητας. 
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Καταδυτικός τουρισμός: η Περιφέρεια με την βοήθεια χρηματοδότησης μέσω 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ έχει προχωρήσει στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός 

πολύ ελπιδοφόρου Project το οποίο στοχεύει στην κατασκευή υποθαλάσσιων 

μουσείων και καταδυτικών πάρκων για την προώθηση και την ανάπτυξη του ενάλιου 

πολιτιστικού θησαυρού της περιοχής σε διεθνή κλίμακα. Η ολοκλήρωση του Project, 

θα συνεισφέρει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην αύξηση των 

αφίξεων στην περιοχή. 

Θρησκευτικός τουρισμός: Η Περιφέρεια διαθέτει πολλές και ενδιαφέρουσες για 

θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους, εκκλησίες και μοναστήρια. 

Στην Περιφέρεια απαντώνται τα μοναστήρια των Μετεώρων (Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO) τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς όσον αφορά τον Θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Ο 

θρησκευτικός τουρισμός στην Περιφέρεια είναι πολύ ανεπτυγμένος, με μεγάλη 

προσέλευση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Ιαματικός τουρισμός: Στην περιοχή καταγράφονται 3 ιαματικές πηγές αυτές του 

Κόκκινού Νερού, της Βλαχάβας και του Σμόκοβου. Παρόλα αυτά απαιτείται 

εκσυγχρονισμός και ανάδειξη τους με στόχο την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού 

στην Περιφέρεια. 

Οινικός τουρισμός: Η Θεσσαλία έχει πολλούς ενδιαφέροντες προορισμούς και οι 

δυνατότητες οινοτουρισμού και επισκέψεων σε οινοποιεία είναι λίγες μεν αλλά 

αξιόλογες. Ουσιαστικά, η Θεσσαλία ανήκει στη ζώνη ευθύνης της ΕΝΟΑΚΕ (Ένωση 

Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας), η οποία έχει σε εξέλιξη το σχέδιο 

ανάπτυξης δρόμων κρασιού στην περιοχή. Με τις παρεμβάσεις αυτές ο 

οινοτουρισμός στη Θεσσαλία θα αποκτήσει πολύ πιο οργανωμένη μορφή στο 

μέλλον. Οι σημαντικότεροι αμπελοτόποι της Περιφέρειας είναι του Ραψάνη και της 

Κρανιάς. 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνει το 5,9% του συνολικού ξενοδοχειακού 

δυναμικού της χώρας. Συνολικά διαθέτει δυναμικό 572 μονάδων με 28.808 κλίνες 

(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015) εκ των οποίων: 

 Η Π.Ε. Καρδίτσας διαθέτει το 6,5% του δυναμικού της Θεσσαλίας με 37 

ξενοδοχειακές μονάδες και 1.923 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Λάρισας διαθέτει το 7% του δυναμικού της Περιφέρειας με 40 μονάδες 

και 2.669 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Μαγνησίας διαθέτει το 73,4% του δυναμικού της Περιφέρειας με 420 

ξενοδοχειακές μονάδες και 19.974 κλίνες από τις οποίες: 

1. Η Ηπειρωτική Μαγνησία διαθέτει το 63,3%, με 266 μονάδες και 9.270 

κλίνες. 

2. Η Αλόννησος διαθέτει το 4,8%, με 20 μονάδες και 1.295 κλίνες. 

3. Η Σκιάθος το 21,4% με 90 μονάδες και 6.786 κλίνες και 

4. Τέλος, η Σκόπελος διαθέτει το 10,5%, με 44 μονάδες και 2.623 κλίνες. 

 Τέλος, η Π.Ε. Τρικάλων διαθέτει το 13,1% του δυναμικού της Περιφέρειας 

με 75 μονάδες και 4.242 κλίνες. 

 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τον καταμερισμό των ξενοδοχειακών 

μονάδων της Περιφέρειας. 

Γράφημα 11: Καταμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας   

 

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 Θεσσαλίας εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού: 

 

Πίνακας 11: Ξενοδοχειακό δυναμικό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2015  

Περιφερειακή Ενότητα 
  

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

Καρδίτσας Μονάδες  3 5 11 17 1 37 

  Δωμάτια 130 155 287 325 52 949 

  Κλίνες 295 324 567 607 130 1.923 

Λάρισας Μονάδες  2 0 12 18 8 40 

  Δωμάτια 224 0 500 519 196 1.439 

  Κλίνες 433 0 946 944 346 2.669 

Μαγνησίας Μονάδες  20 95 74 168 63 420 

  Δωμάτια 903 2.162 1.943 4.027 1.124 10.159 

  Κλίνες 1.826 4.293 3.929 7.716 2.210 19.974 

Τρικάλων Μονάδες  3 8 33 26 5 75 

 Δωμάτια 59 577 1.048 456 66 2.206 

 Κλίνες 132 1.127 1.964 896 123 4.242 

Σύνολο Περιφέρειας Μονάδες  28 108 130 229 77 572 

  Δωμάτια 1.316 2.894 3.778 5.327 1.438 14.753 

  Κλίνες 2.686 5.744 7.406 10.163 2.809 28.808 

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 καταγράφονται στον Πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12: Καταγραφή ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών για τα έτη 2010, 2015 

για την ΠΘ 

Περιφέρεια 
Ενότητα 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

Διαφορά 
2010-

2015 (%) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2015) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2010) 

Διαφορά 
2010-

2015 (%) 

Καρδίτσας 37 37 0% 1.923 1.816 6% 

Λάρισας 420 434 -3% 19.974 20.064 0% 

Μαγνησίας 75 80 -6% 4.242 4.282 -1% 

Τρικάλων 40 46 -13% 2.669 2.987 -11% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

572 597 -4% 28.808 29.149 -1% 

Σύνολο Ελλάδας 9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

(%) Δυναμικό 
της Περιφέρειας 

6% 6%  4% 4%  

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

μείωση κατά 4%, μείωση κατά πολύ μεγαλύτερη από το 0,36% που παρατηρείται 

στο σύνολο της χώρας, διατηρώντας παράλληλα το μερίδιο της περίπου στο 6% και 

για τις δύο χρονιές (2010, 2015) σε επίπεδο χώρας.  

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

Περιφέρεια παρουσιάζει μικρή μείωση περίπου 1% (341 κλίνες), διατηρώντας 

παράλληλα το μερίδιο της περίπου στο 3,7% 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. 

 

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

και 2015 της Περιφέρειας Θεσσαλίας     

 

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

 

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

των ξενοδοχειακών δωματίων εμφανίζει μικρή μείωση 1,7%. Συγκεκριμένα, ο 

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

αυξήσεις 16,2% και 4,2% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά δωμάτια 

των 4* και 1-2* εμφανίζουν μείωση κατά 1,2% και 7,6% αντίστοιχα. Οι 

διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στις επιμέρους κατηγορίες πιθανόν να οφείλεται 
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στην αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων σε μεγαλύτερες κατηγορίες (π.χ. 

4* σε 5* κλπ.)  

Αναλυτικά, η μοναδική ενότητα της Περιφέρειας που εμφανίζει θετική ποσοστιαία 

μεταβολή στον αριθμό των ξενοδοχειακών δωματίων της είναι της Καρδίτσας 

(4,4%), ενώ οι υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν μειώσεις με την μεγαλύτερη να 

εντοπίζεται στην ενότητα Λάρισας (10,8%). Άξιο αναφοράς, είναι η μείωση που 

παρατηρείται στην ενότητα Μαγνησίας (1%) η οποία αποτελεί και την πιο τουριστική 

ενότητα της Περιφέρειας.     
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει το 7,8% του συνόλου των ενοικιαζόμενων 

δωματίων (1.695 μονάδες). Συγκεκριμένα, διαθέτει 10.731 δωμάτια και 24.691 

κλίνες. Η κατανομή των δωματίων ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

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

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Θ. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Καρδίτσας 78 396 868 

Π.Ε. Λάρισας 223 1.591 3.393 

Π.Ε. Μαγνησίας 1.304 8.171 19.091 

Π.Ε. Τρικάλων 90 573 1.339 

Σύνολο Περιφέρειας 1.695 10.731 24.691 

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

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, το σύνολο των ενοικιαζόμενων δωματίων 

καταγράφεται στην ενότητα Μαγνησίας (77%) με τις άλλες ενότητες να έχουν 

σχετικά μικρό δυναμικό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην νησιωτικότητα 

(Σποράδες) της ενότητας και στην αυξημένη τουριστική κίνηση που παρατηρείται 

κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Θ. 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 Θεσσαλίας διαθέτει το 4,4% του συνόλου των επιπλωμένων κατοικιών 

που καταγράφονται στην χώρα. Συγκεκριμένα, διαθέτει 268 μονάδες με 404 

δωμάτια και 2.058 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων κατοικιών ανά ενότητα 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

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

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Θ. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Καρδίτσας 3 21 72 

Π.Ε. Λάρισας 1 1 5 

Π.Ε. Μαγνησίας 263 375 1.960 

Π.Ε. Τρικάλων  1 7 21 

Σύνολο Περιφέρειας 268 404 2.058 

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

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε η συγκέντρωση των επιπλωμένων κατοικιών 

καταγράφεται στο σύνολο της στην ενότητα Μαγνησίας (98%) υψηλότερο και από 

των ενοικιαζόμενων δωματίων (77%), αντανακλώντας την ζήτηση για καταλύματα 

που παρατηρείται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην 

Π.Θ. 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. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του ΣΕΤΕ 2014, ο οποίος 

επεξεργάστηκε στοιχεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και 

μεμονωμένα αεροδρόμια, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις που καταγράφηκαν για το 

αεροδρόμιο της Σκιάθου ήταν 141.387, αυξημένες κατά 19% σε σχέση με το 2013 

(118.774 αφίξεις). 

Όσον αφορά στις αφίξεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε καταλύματα (ξενοδοχειακού 

τύπου και Κάμπινγκ) καταγράφηκαν 763.919 αφίξεις, αυξημένες κατά 7,9% σε 

σχέση με το 2012 (707.837 αφίξεις, ΕΛΣΤΑΤ 2013), το οποίο αποτελεί και το έβδομο 

μεγαλύτερο μερίδιο (4,7%) μετά τις Περιφέρειες Κρήτης (18,8%), Αττικής (18,7%), 

Νοτίου Αιγαίου (17,1%), Κεντρικής Μακεδονίας (13,1%), Ιονίων Νήσων (7,1%) και 

Πελοποννήσου (5,5%).  
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Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται το σύνολο των διεθνών τουριστικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας για τα έτη 2009-

2014.  

Πίνακας 15: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Περίοδος Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Δεκ. Σύνολο %Δ 

2014 0 0 0 2.036 19.374 33.554 43.792 48.053 26.836 310 0 0 173.955 13% 

2013 0 0 379 3.775 18.899 30.882 37.201 41.265 21.112 543 0 0 154.056 -1% 

2012 0 0 503 4.251 15.483 32.260 38.530 38.568 23.669 2.822 136 5 156.227 -2% 

2011 3 2 322 4.825 19.730 29.654 38.692 37.828 24.658 2.957 0 4 158.675 19% 

2010 0 0 0 430 17.132 27.508 33.213 31.543 20.898 2.760 2 0 133.486 9% 

2009 0 4 0 276 15.566 26.832 29.820 28.897 19.442 1.690 0 3 122.530  

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 

 

Γράφημα 15: Σύνολο αεροπορικών αφίξεων για τα έτη 2009-2014 στο αεροδρόμια της Π Θεσσαλίας 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 
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Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις με εξαίρεση τα έτη 2012 και 2013 (μείωση της τάξης του 2% και 1% αντίστοιχα) εμφανίζουν σημαντικές 

θετικές ποσοστιαίες μεταβολές, με την μεγαλύτερη να καταγράφεται το 2011 (19%). Το φαινόμενο της εποχικότητας των τουριστικών 

αφίξεων παρουσιάζει μεγάλη ένταση στην Περιφέρεια τους μήνες Μάιο – Σεπτέμβριο, καταγράφοντας την περίοδο αυτή περίπου το 95% των 

συνολικών αφίξεων στην Περιφέρεια.  

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την εποχικότητα των διεθνών τουριστικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας για τα έτη 

2009-2014. 

 

Γράφημα 16: Εποχικότητα αεροπορικών αφίξεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα έτη 2009-2014 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 
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2.5.1. Διανυκτερεύσεις  

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

τύπου και κάμπινγκ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνάρτηση με το σύνολο της 

χώρας καταγράφεται στο γράφημα 17. 

 

Γράφημα 17: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην Π Θεσσαλίας, 2004-2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ– Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η πορεία των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διακρίνεται από αρκετές 

διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, από το 2004-2008 παρατηρείται αύξηση στις 

διανυκτερεύσεις της τάξης του 28,74%, ενώ από το έτος 2008-2012 παρατηρούμε 

σημαντική μείωση της τάξης του -10,84%, ενώ τέλος το 2013 παρατηρείται αύξηση 

της τάξης του 6,67%. Το 2013, οι διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

έφτασαν τις 1.886.401 σε σύνολο 71.491.458 για τη χώρα, το οποίο αναλογεί σε 

μερίδιο 2,6%.  

Από τις 1.886.401 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2013, οι 

1.810.248 αφορούσαν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 

(95,96%), ενώ οι 76.153 σε κάμπινγκ (4,04%). 
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2.5.2. Πληρότητα 

Το ποσοστό πληρότητας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας έφτασε για το 2013 το 26,6% 

από 25,3% που ήταν το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Αξίζει να επισημάνουμε ότι και για 

τις δύο χρονιές τα ποσοστά πληρότητας για τις ξενοδοχειακές μονάδες της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 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 9η θέση μετά τις Περιφέρειες Κρήτης (60,7%), 

Ιονίων Νήσων (57,6%), Νοτίου Αιγαίου (53,8%), Κεντρικής Μακεδονίας (43,4%), 

Αττικής (37,4%), Βορείου Αιγαίου (32,9%), Δυτικής Ελλάδας (29,1%) και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (27,5%). Στο παρακάτω γράφημα 

αποτυπώνονται τα ποσοστά πληρότητας κλινών και για τις 13 Περιφέρειες της 

Ελλάδος. 

Γράφημα 18: Πληρότητα κλινών (%) στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά 

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 16: Δαπάνες ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση και ημέρες διαμονής στις 

Περιφέρειες, 2013 

Περιφέρεια 
Δαπάνες ανά 

επίσκεψη (€) 

% επί της 

χώρας 

Δαπάνες ανά 

Διανυκτέρευση 

(€) 

% επί της 

χώρας 

Ημέρες 

Διαμονής 

% επί της 

χώρας 

Ανατ. 

Μακεδονία - 

Θράκη 

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

Κεντρική 

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

Δυτική 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σύνολο 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η μέση δαπάνη των τουριστών ανά 

επίσκεψη ανήλθε σε 387,6€, η οποία την κατατάσσει στην 4η χαμηλότερη θέση και 

40,67% χαμηλότερα από τη μέση δαπάνη σε επίπεδο χώρας. 

Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη 

στις Περιφέρειες της χώρας. 

Γράφημα 19: Δαπάνες ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση φτάνουν τα 50,9€, κατατάσσοντάς τη στη 12η θέση 

πριν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 50,6€ και κατά 30,34% κάτω από τη 

μέση δαπάνη του συνόλου της χώρας. Στο γράφημα 20 καταγράφονται οι δαπάνες 

ανά διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας. 
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Γράφημα 20: Δαπάνες ανά διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής ανά τουρίστα η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην 

7η θέση με 7,6 ημέρες και 14,82% χαμηλότερα από το μέσο όρο της Επικράτειας, 

το ακόλουθο γράφημα αποτυπώνει το σύνολο των ημερών διαμονής ανά 

Περιφέρεια. 
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Γράφημα 21: Ημέρες διαμονής ανά Περιφέρεια 2014. 

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

Βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού στη χώρα μας συνολικά είναι η εποχικότητα 

της τουριστικής κίνησης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε σχέση με τις άλλες 

Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα, όπως αποτυπώνεται και 

στον ακόλουθο πίνακα. Τα στοιχεία βασίζονται σε μελέτη την οποία εκπόνησε το 

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και χρησιμοποιεί τους Δείκτες 

Συγκέντρωσης CR4 και CR6 οι οποίοι μετρούν τον αριθμό των αφίξεων αλλοδαπών 

τουριστών τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο και Μάιο-Οκτώβριο, αντίστοιχα, ως προς 

το σύνολο των σχετικών αφίξεων και τον Συντελεστή Ανισότητας GINI, ο οποίος 

συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανισότητας εισοδήματος. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι μία Περιφέρεια, τόσο πιο 

ίση είναι η κατανομή των αφίξεων στη διάρκεια του έτους. 

Πίνακας 17: Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, 2013 

Περιφέρεια CR4 CR6 GINI 

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

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

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

Ήπειρος 50,15% 66,72% 23,52% 

Θεσσαλία 71,14% 85,04% 47,77% 

Ιόνια Νησιά 84,19% 95,89% 60,48% 

Δυτική Ελλάς 64,24% 82,00% 42,33% 

Στερεά Ελλάς 62,00% 84,02% 42,34% 

Πελοπόννησος 64,97% 82,15% 43,02% 

Αττική 55,36% 74,42% 32,45% 

Βόρειο Αιγαίο 61,84% 84,40% 43,79% 

Νότιο Αιγαίο 76,99% 95,27% 55,81% 

Κρήτη 75,45% 96,19% 54,87% 

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

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

Θεσσαλίας παρουσιάζει την τέταρτη υψηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες 

Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.  
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2.6. Φορείς τουρισμού 

Φορείς Δημόσιου Τομέα  

 Υπουργείο Τουρισμού. 

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

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

Φορείς Ιδιωτικού Τομέα 

 ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 Marketing Greece. 
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2.7. Μέλη ΣΕΤΕ 

 

Πίνακας 18: Μέλη του ΣΕΤΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Ενότητα Μέλη ΣΕΤΕ 

Καρδίτσας ΑΡΝΗ 

Μαγνησίας DOMOTEL XENIA VOLOS 

 KANAPITSA MARE HOTEL & SPA OF SKIATHOS                                                          

 HOTEL SUITES CAPE KANAPITSA 

 AGLAIDA APARTMENTS 

 MANDRAKI VILLAGE BOUTIQUE HOTEL 

 SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA  

 MARPUNTA VILLAGE CLUB (MARPUNTA HOTEL) 

 SANTIKOS MANSION 

 

Τρικάλων AMALIA HOTEL KALAMBAKA 

Πηγή: ΣΕΤΕ 

 

 

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 19: Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας 

Κριτήρια Επεξήγηση 

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

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

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

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

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

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

Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού

Ετοιμότητα προϊόντος

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

> Μ.Ο. Μ.Ο. < Μ.Ο. Ø ή -

Αναλόγως μεγέθους αγοράς τοπικά

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

1. 12 μήνες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

2. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, κυρίως εποχικές ή περιορισμένο δίκτυο

3. Οδικές, ακτοπλοϊκές και περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

4. Οδικες, ακτοπλοϊκές και πτήσεις εσωτερικού

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

όλες τις κατηγορίες 

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

όλες τις κατηγορίες 

1. Ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και ύπαρξη καταλύματων όλων των κατηγοριών 

4. Περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη

1. Παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός 

2. Σημαντικός τουριστικός προορισμός 

3. Τουριστικός προορισμός με μικρή διεθνή αναγνωρισιμότητα

1. Δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων / Δεν υπάρχει κορεσμός*

2. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπάρχει κορεσμός* 

4. Περιορισμένες τουριστικές υποδομές εν γένει  

Προσβασιμότητα

4. Τουριστικός προορισμός με μηδενική διεθνή αναγνωρισιμότητα

Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού

Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 

ΧαμηλήΜεσαία ΥψηλήΠολύ υψηλήΖήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο

3. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και ύπαρξη κορεσμού
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Με βάση τα κριτήρια του πίνακα 19 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 20: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Θ.  

 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ζήτηση 

για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας 

εντοπίζεται στην ενότητα 

Μαγνησίας (λόγω 

νησιωτικότητας) και λιγότερο 

στην ενότητα Λάρισας. Οι 

υπόλοιπες ενότητες σύμφωνα με 

τον πίνακα δεν εμφανίζουν καμία ζήτηση για το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα.  

Όσον αφορά την προσφορά για διακοπές Ήλιος και Θάλασσα, αυτή φαίνεται να είναι ικανοποιητική για τις ενότητες οι οποίες εμφανίζουν την 

μεγάλη ζήτηση (Μαγνησίας, Λάρισας). Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την προσφορά, εντοπίζεται στην ενότητα Μαγνησίας και κυρίως 

την high season (Ιούλιος-Αύγουστος) όπου η ζήτηση εμφανίζεται μεγαλύτερη από την προσφορά. 
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Πίνακας 21: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Θ.  

Η ζήτηση για διακοπές Πολιτισμού 

και Θρησκείας εντοπίζεται κυρίως 

στην ενότητα Τρικάλων 

(Μετέωρα, χαρακτηρισμένο ως 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO), που αποτελεί 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό 

για το συγκεκριμένο προϊόν, με 

την ζήτηση να εμφανίζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όσον 

αφορά τις υπόλοιπες ενότητες αυτές εμφανίζουν μικρή ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Η προσφορά για διακοπές Π&Θ στην ενότητα Τρικάλων, που παρατηρείται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Περιφέρεια, βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο.  
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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 22: 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 Θεσσαλίας λόγω της  γεωγραφικής της ποικιλομορφίας και των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει στους επισκέπτες της, 

ανταγωνίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο 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-Αράχωβα-Φτερόλακκα, canoe-kayak στην Χαλκίδα κ.α.) καθώς και τουρισμό Ήλιου & Θάλασσας στις παραλιακές 

ενότητες της Περιφέρειας (Εύβοια και Φθιώτιδα). 

- Ιονίων Νήσων: πλούσια ιστορία (βενετσιάνικη και αγγλική αρχιτεκτονική), αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με διακεκριμένους οικοτόπους 

(περιοχές σπάνιας φυσικής ομορφιάς και τεράστιας οικολογικής σημασίας), εύκολη πρόσβαση καθώς και περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό 

τουρισμό (Ήλιος & Θάλασσα).    

- Νοτίου Αιγαίου: πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια, μουσεία), νησιωτικός χαρακτήρας, 

ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, τοπική γαστρονομία, καταλύματα ποικίλων κατηγοριών, αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερη 

οικολογική αξία, περιοχές προσέλκυσης τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο (Παναγιά της Τήνου, Παναγιά 

Εκατονταπυλιανή) καθώς και περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό τουρισμό (Ήλιος & Θάλασσα). 

- Κεντρικής Μακεδονίας: πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια, μουσεία), γεωμορφολογική 

ποικιλία (ορεινοί όγκοι, πεδιάδες, ακτές) που μπορούν να υποστηρίξουν πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, τοπική γαστρονομία, 

αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, περιοχές προσέλκυσης τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο (City Break στη 

Θεσσαλονίκη, χιονοδρομικός τουρισμός στα 3-5 πηγάδια, στο Σέλι και το Καϊμακτσαλάν κ.α.) καθώς και περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό 

τουρισμό (Ήλιος & Θάλασσα στις ενότητες Χαλκιδικής και Πιερίας). 

Στο γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποιοτικοί δείκτες (7) αξιολόγησης της ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων της 

Περιφέρειας σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές. 
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Γράφημα 22: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Θεσσαλίας και κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Στο διάγραμμα 22, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν τις επιμέρους Περιφέρειες. Η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναλύεται σε δύο επιμέρους προορισμούς, σε Σποράδες (κύριο/δημοφιλή προορισμό για διακοπές Ήλιου και 

Θάλασσας) και υπόλοιπη Περιφέρεια. Δείκτης άνω του 80% υποδηλώνει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι τόσο οι Σποράδες όσο και η υπόλοιπη Θεσσαλία επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που την επισκέπτονται, σε σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές τους.  

Συγκεκριμένα, οι Σποράδες εμφανίζουν σε όλους τους δείκτες την 2η καλύτερη τιμή (εκτός από τοποθεσία, την καλύτερη) πίσω μόνο από τις 

Κυκλάδες. Όσον αφορά την Θεσσαλία, αυτή εμφανίζει σε όλες τις κατηγορίες την 3η καλύτερη τιμή (εκτός από τους δείκτες GRI χαμηλότερη 

και Εξυπηρέτηση 4η καλύτερη) πίσω από τις Κυκλάδες και τις Σποράδες. 
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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 23: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 
Πηγή: IPK International – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.12. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου 

Περιφέρειας 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υλοποιούνται μια σειρά συντονισμένων ενεργειών που 

συνδράμουν καθοριστικά στη βελτίωση του φαινομένου της εποχικότητας του 

τουρισμού στην περιοχή. Συγκεκριμένα: 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων-φεστιβάλ με διεθνή αντίκτυπο  

Η ενασχόληση των νέων με τις παραδόσεις, επιτρέπει την ανάπτυξη δράσεων 

τουριστικής προβολής με έμφαση στη λαϊκή παράδοση, που συγκεντρώνουν 

πληθώρα επισκεπτών. Χαρακτηριστικά στην Λάρισα πραγματοποιείται το  

«Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών», στο οποίο συμμετέχουν σε ετήσια 

βάση συγκροτήματα από διάφορες χώρες, όπως η Πολωνία, η Σερβία κ.ά. 

Στην Καρδίτσα πραγματοποιείται επίσης το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό   

Φεστιβάλ Μουσικής με τη συμμετοχή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

(4.500) νεαρών εκτελεστών – μουσικών – χορωδών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Μαθητές από περισσότερα από  ενενήντα μουσικά σύνολα από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν σε έναν τεράστιο μουσικό θεσμό, 

από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.  

 Η έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσα από τη 

φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων ειδικού ενδιαφέροντος 

Στο Βόλο διοργανώνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου σε 

συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης (FINA) και την 

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η Θεσσαλία τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

έχει να επιδείξει πολλές ακόμη σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις όπως οι 

Βαλκανικοί αγώνες νέων κολύμβησης, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

κατηγοριών τεχνικής κολύμβησης, οι πανελλήνιοι χειμερινοί αγώνες 

κολύμβησης ανοιχτής κατηγορίας, τα πανελλήνια χειμερινά πρωταθλήματα 

κολύμβησης, το βαλκανικό πρωτάθλημα νέων πόλο και τους κολυμβητικούς 

αγώνες στη Λάρισα και την Καρδίτσα. Επιπρόσθετα, το 2017 ο Βόλος θα 

υποδεχθεί μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Νέων. 

Στην Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, πραγματοποιείται τα τελευταία τρία 

χρόνια η διεθνής διοργάνωση  του Off Road τριάθλου Χterra Greece. Το 
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Χterra Greece συγκεντρώνει πολύ σημαντικούς αθλητές από όλο τον κόσμο, 

οι οποίοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλία έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της περιοχής.  

Στη λίμνη Πλαστήρα πραγματοποιείται επίσης κάθε Σεπτέμβρη η Θεσσαλική 

Ορειβατική Συνάντηση, με διοργανωτή τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο 

Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) και συν-διοργανωτές τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο 

Λίμνης Πλαστήρα και το Επιμελητήριο Καρδίτσας.  Στη συνάντηση 

συμμετέχουν μέλη από 16 ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους της 

Θεσσαλίας αλλά και από άλλες κοντινές περιοχές (Λαμία, Καρπενήσι, 

Κατερίνη) καθώς και μεμονωμένοι ορειβάτες, πεζοπόροι και 

φυσιολάτρες  από όλο τον κόσμο. 

Τέλος, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διεκδίκησε και κέρδισε το 

δικαίωμα διοργάνωσης και φιλοξενίας της τελικής φάσης του U19 European 

Championship 2015, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2015 για 

ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 19 ετών. Η τελική φάση αποτελεί την 

κορύφωση της διοργάνωσης, συμβάλλει ενεργά στην στρατηγική ανάπτυξη 

του αθλήματος και διεξάγεται βάσει των υψηλών αγωνιστικών προτύπων και 

οργανωτικών προδιαγραφών που τίθενται από την UEFA, σε μορφή 

δεκαπενθήμερου τουρνουά. Αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός υψηλού κύρους 

και αγωνιστικής αξίας, με πανευρωπαϊκή ακτινοβολία. Η τελική φάση του 

U19 European Championship 2015 πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα της 

Πιερίας, της Ημαθίας και της Λάρισας. 

 Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η 

διεθνής έκθεση "TourNatur2015 – The No. 1 fair for trekking and hiking" στο 

Ντίσελντορφ της Γερμανίας, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

με δικό της περίπτερο. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει εξειδίκευση στον 

τουρισμό βουνού, στον αναρριχητικό και τον ορειβατικό τουρισμό.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή του Ολύμπου και των Μετεώρων 

αλλά και στη Λίμνη Πλαστήρα, τα ορεινά των Τρικάλων και το Πήλιο για τον 

περιηγητικό τουρισμό. Επιπρόσθετα, στους επισκέπτες παρουσιάστηκε το 

έργο ψηφιοποίησης του Ολύμπου και των Μετεώρων με τη δημιουργία 

αντιστοίχων "μίνι" Πλανηταρίων. 
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 Η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως η απόφαση του Δήμου 

Λαρισαίων να διεκδικήσει τον τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης» για το 2021. 

 Η δημιουργία ενιαίου φορέα για την τουριστική προβολή. Αποτελεί 

πρωτοβουλία της περιφέρειας Θεσσαλίας η δημιουργία ενός παν-Θεσσαλικού 

τουριστικού φορέα, ως ένα ευέλικτο όργανο που θα ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες απαιτήσεις της εποχής.  

Ειδικός σκοπός του φορέα θα είναι η ισχυροποίηση του αεροδρομίου της Νέας 

Αγχιάλου μέσα από την προσέλκυση εταιρειών χαμηλού κόστους. Για την 

εκπλήρωση αυτού του σκοπού έχουν πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων 

μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και της Ένωσης Ξενοδόχων 

Μαγνησίας.   

Επίσης, προ των πυλών βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα στήριξης 

της τουριστικής δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 

Τρικάλων υπό μορφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας-Π.Ε. Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων, του Δήμου Καλαμπάκας, 

του Δήμου Πύλης, του Δήμου Φαρκαδόνας, του Επιμελητηρίου Τρικάλων και 

της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιχειρηματικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης Τρικάλων Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.)  

 Η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, όπως η μελέτη για τον τουρισμό 

που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στόχο είχε «την 

επαναποθέτηση της Θεσσαλίας στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά ως 

πολυδιάστατου ανταγωνιστικού προορισμού», όπως επισημαίνεται και στο 

εισαγωγικό σημείωμα. Το σχέδιο μάρκετινγκ τουριστικής προβολής σκοπεύει 

«στη δημιουργία μίας ξεκάθαρης και στοχευμένης στρατηγικής προβολής του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις επιλεγμένες 

τουριστικές αγορές». 

Στη μελέτη τίθενται οι επιμέρους στόχοι της νέας στρατηγικής που είναι:  

1. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλίας, 

2. Η δημιουργία καλής εικόνας για την περιοχή, 

3. Η αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον 

τρόπο αυτό η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα, αλλά 

και η πιθανή άμβλυνση της εποχικότητας, 

4. Η αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης, 

5. Η καλλιέργεια της τουριστικής κουλτούρας, 

6. Η υποστήριξη των επαγγελματιών. 
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Στη μελέτη περιγράφονται επίσης «τα προϊόντα – στόχοι» του τουρισμού στην 

ευρύτερη Θεσσαλία και συγκεκριμένα: Ο παραθαλάσσιος τουρισμός, ο 

θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός της φύσης, ο πολιτιστικός τουρισμός, τα 

αστικά κέντρα.  

 Η επαναπροσέγγιση των αποδήμων, όπως μέσα από το σλόγκαν 

«Επιστροφή στην Πατρίδα» που χρησιμοποιήθηκε από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για να προσκαλέσει Θεσσαλούς του εξωτερικού, ακόμα και 

δεύτερης και τρίτης γενιάς να επισκεφθούν την πατρίδα τους. Η πρωτοβουλία 

αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με  Ιερές Μητροπόλεις, ενώσεις 

αποδήμων, δημόσιες αρχές, προξενεία, ακόμα και επώνυμους Έλληνες ώστε 

να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν τον τόπο τους, να ανακτήσουν την 

εθνική τους ταυτότητα, να αποκτήσουν ξανά σχέση με τον τόπο τους και να 

γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές στις αγορές του εξωτερικού.  

 Η προώθηση ειδικών θεματικών διαδρομών, όπως ο σχεδιασμός της 

θεματικής διαδρομής που περιλαμβάνει τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται στη 

Θεσσαλία και άλλα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία, προϊστορικά ή βυζαντινά, 

σε συνεργασία με το ίδρυμα «Διάζωμα» και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η 

«ενοποίηση» των μνημείων, η προβολή και ανάδειξή τους ενιαία ως 

«θεσσαλικού» προϊόντος, δημιουργεί συνθήκες αύξησης του τουριστικού 

προϊόντος. Η διαδρομή πολιτισμού-τουρισμού, με εμπλουτισμό δράσεων και 

υπηρεσιών, στοχεύει να αναδείξει τη Θεσσαλία σε στοχευμένο και 

αναγνωρίσιμο προορισμό διεθνώς.  

 Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα: όπως το 

έργο  «VILLAGES» - «Χωριά», «Μεταφορά τεχνογνωσίας στη Μεσόγειο, για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές» που 

συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENPI CBC Med Programme. Στο έργο 

«VILLAGES» - «Χωριά», συμμετέχουν εταίροι της ευρύτερης Μεσογειακής 

Ζώνης που εργάζονται και στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών 

τοπικών κοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές.  

 Η συμμετοχή στα προγράμματα LEADER. Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί 

σημαντικά επενδυτικά σχέδια στην περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικά στο 

Δήμο Βόλου, που θα συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το 

πρώτο αφορά το έργο «Κατασκευή δικτύου μονοπατιών στις διαδρομές από 
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Άνω Λεχώνια – Αγ. Βλάσιο – Αγ. Λαυρέντιο – Δράκεια – Πορταριά – Σταγιάτες 

–  Μακρινίτσα – Φυτόκο» και το δεύτερο το έργο «Ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τουριστικής προβολής με συλλογή πρωτογενούς υλικού και 

προωθητικές ενέργειες. Οι παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή ενός 

πλέγματος δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας σε περιφερειακές 

δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου.  

 Η  χρήση νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, όπως η δημιουργία της καινοτόμου πλατφόρμας θεραπευτικού 

τουρισμού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Θεραπευτικός 

τουρισμός στη Θεσσαλία" (RETOUR-Thessaly Remedial and Rehabilitation 

Tourism in Thessaly), που υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Η εν λόγω πλατφόρμα, θα αφορά τον θεραπευτικό τουρισμό στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και απευθύνεται σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες ασθενών, στις οποίες -εκτός των άλλων γνωστών υπηρεσιών 

θεραπευτικού τουρισμού- η σωματική άσκηση θα διαδραματίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την διάρκεια διακοπών.  

 Η επένδυση σε έργα υποδομής με έμφαση στον εναλλακτικό 

τουρισμό, όπως το Πάρκο των Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και 

Καταδυτικών Πάρκων στην περιοχή των Βορείων Σποράδων και Παγασητικού 

που ξεκίνησε πρόσφατα την υλοποίησή του. Στόχος της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και των υπολοίπων φορέων είναι η λειτουργία της πρώτης φάσης 

το 2016 και αμέσως μετά η πλήρης ανάπτυξη του έργου. Τέσσερα ναυάγια, 

χρονολογούμενα από τους κλασικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, 

πρόκειται να μετατραπούν σε «υποβρύχια μουσεία», στα οποία θα μπορούν 

να ξεναγούνται οι καταδυόμενοι επισκέπτες συνοδευόμενοι από δύτες 

αρχαιοφύλακες. Η μορφή αυτού του είδους τουρισμού, που αναπτύσσεται 

για πρώτη φορά, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως η αύξηση και 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση της απασχόλησης, η 

προβολή της περιοχής και της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, η προστασία 

για πρώτη φορά των ενάλιων αρχαιοτήτων αλλά και του πλούσιου βυθού 

στις θέσεις των καταδυτικών πάρκων και η καθιέρωση της Θεσσαλίας ως 

διεθνούς προορισμού κατάδυσης.  
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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: 

 Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα για την ανάπτυξη όλων των 

μορφών τουρισμού,  

 Διαθεσιμότητα υποδομών, 

 Επάρκεια έμπειρων ανθρώπινων πόρων, 

 Υλοποίηση σε μεγάλο βαθμό των σημαντικών μεταφορικών υποδομών 

(Εγνατία, ΠΑΘΕ). 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό 

τομέα της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Διαρθρωτικές αδυναμίες τουριστικού τομέα, 

 Ελλειμματική τουριστική προβολή, 

 Χαμηλές επιδόσεις στον αριθμό των διανυκτερεύσεων και τη μέση δαπάνη σε 

σχέση με τις λοιπές Ελληνικές Περιφέρειες, 

 Χαμηλός βαθμός πληρότητας, περιορισμένη τουριστική περίοδος, 

 Ανεπάρκειες στο σύστημα αερομεταφορών, 

 Ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Θεσσαλία είναι: 
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 Προοπτικές ανάπτυξης μορφών τουρισμού μεγάλης προστιθέμενης αξίας 

(ορεινός, οικολογικός, πολιτιστικός), 

 Εγγύτητα στην Αττική. 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας: 

 Ύπαρξη σημαντικού ανταγωνισμού για την ίδια κατηγορία πελατών στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, 

 Παρατεταμένη οικονομική κρίση, 

 Περιορισμός εσωτερικής ζήτησης.  
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως προς το τουριστικό προϊόν της συγκεντρώνει μια 

αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή 

αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Η Περιφέρεια 

εκτός του προϊόντος Ήλιου και Θάλασσας που επικρατεί κυρίως στα όρια της, 

διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να υποστηρίξει μια πλειάδα εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

Τα κυριότερα παραδείγματα δυναμικών τουριστικών προϊόντων που προσφέρει η 

Περιφέρεια είναι: 

1. Η ενότητα Μαγνησίας ως προορισμό Ήλιος & Θάλασσας: το προϊόν 

αφορά κυρίως τα νησιά των Σποράδων, τα οποία αποτελούν δημοφιλή 

Ελληνικό τουριστικό προορισμό. Οι υπέροχες παραλίες σε συνδυασμό με την 

οργιώδη βλάστηση που φτάνει πολλές φορές μέχρι τις ακτές, δημιουργούν 

ένα εντυπωσιακό φυσικό αξιοθέατο που γοητεύει και τον πιο απαιτητικό 

επισκέπτη. Στην ενότητα Μαγνησίας καταγράφονται 16 παραλίες που έχουν 

βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Επιπροσθέτως, τα σχέδια τα οποία έχουν 

ανακοινωθεί από την Περιφέρεια για τη δημιουργία του 1ου καταδυτικού 

πάρκου στην Ελλάδα, θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

2. Η ενότητα Τρικάλων ως προορισμός Πολιτισμού και Θρησκείας: το 

προϊόν αυτό αφορά τα μοναστήρια των Μετεώρων. Τα Μετέωρα αποτελούν, 

μετά το Άγιο Όρος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την 

εγκατάσταση των πρώτων ασκητών μέχρι σήμερα μοναστικό σύνολο στον 

Ελλαδικό χώρο, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς. Τα Μετέωρα μαζί με το Άγιο Όρος αποτελούν τους 

δημοφιλέστερους προορισμούς για Θρησκευτικό τουρισμό με χιλιάδες 

επισκεπτών κάθε χρόνο. 
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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.) 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. Είναι σημαντικό για τη συγκεκριμένη 

προσπάθεια να μείνουν ανοικτά πιλοτικά και ορισμένα ξενοδοχεία 4* 

και 5* στα νησιά των Σποράδων, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. 

 Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ.), με τη συμμετοχή τοπικών 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
78 

 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων 

επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες (αρχαιολόγους, 

βοτανολόγους, γεωλόγους, οινοποιούς κλπ.). 

 Καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. 

Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξης των 

επαγγελματιών του τουρισμού. 

2. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο: Η άμβλυνση της εποχικότητας 

επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες 

οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και 

φυσικά η διοίκηση (Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική). 

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

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

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του προγράμματος. Η εφαρμογή μιας 

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 συνεργασίας 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 τουρισμό αλλά και στον τουρισμό 

φύσης/περιηγήσεων/περιπατητικό τουρισμό. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.13: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας    

 

  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
80 

 

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 μείζονος σημασίας και χρήζει της 

απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής. 

6. Αερομεταφορές - διατήρηση των υπαρχουσών slot: Είναι σημαντικό για 

την επίτευξη των στόχων να διατηρηθούν τα slots, κυρίως αυτά από τις 

κύριες αγορές στόχους όπως είναι η Γερμανία, η Ρωσία, η Αγγλία κλπ. Εδώ 

απαιτείται συζήτηση και συντονισμός με τους tour operators για την 

καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων σε slots, ωράρια, συχνότητα κλπ.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
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κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην 

προσπάθεια είτε και προς τους ίδιους τους επισκέπτες. 

Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης 

της χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική 

διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι φορείς αποσπασματικά. 

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

μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκόμενων για το συγκεκριμένο 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


