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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.5.1.02.03 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», 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 Ιονίων Νήσων 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 ΠΙΝ συλλέχτηκαν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 Στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Στοιχεία μακροοικονομικών δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ. 
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 Στοιχεία για την αγορά εργασίας από την Eurostat.  

 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). 

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

 Στοιχεία για τις υποδομές μεταφορών από το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας 

2012-2014 και την ΕΛΣΤΑΤ. 

 Γεωμορφολογικά στοιχεία και στοιχεία για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΠΕΠ ΠΙΝ 2014-

2020, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.3: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 5 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

1.1. Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί μια νησιωτική Περιφέρεια, η οποία 

συγκροτήθηκε με βάση κυρίως το κοινό ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν της. Τα 

νησιά που την απαρτίζουν εκτείνονται κατά μήκος των δυτικών παραλιών της 

Ελλάδας, γειτνιάζοντας προς βορρά με την νότιο-δυτική Βαλκανική και προς δυσμάς 

με το Mezzogiorno της Ιταλίας. Τα νησιά έχουν κοινά κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά, που απορρέουν από την δομή του νησιωτικού χώρου στον οποίο 

εντάσσονται. Το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν με τους πλούσιους 
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πολιτιστικούς πόρους έχει διαμορφώσει την ταυτότητά της Περιφέρειας. Παράλληλα 

η Περιφέρεια διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με διακεκριμένους οικοτόπους 

που παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου. 

Η Περιφέρεια έχει συνολική έκταση 2.318km2, καλύπτει δε το 1,8% της συνολικής 

έκτασης της χώρας, ο πληθυσμός της είναι 207.855 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η 

έδρα της είναι η πόλη της Κέρκυρας. Η Περιφέρεια των Ιόνιων νήσων περιλαμβάνει 

τις ενότητες Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας. Συνολικά η 

Περιφέρεια αριθμεί 32 νησιά (μικρά και μεγάλα) εκ των οποίων κατοικούνται μόνο 

τα 13. Περιλαμβάνει από τα βόρεια προς τα νότια τα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα, 

Μαθράκι, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, Ιθάκη, 

Κεφαλληνία και Ζάκυνθο.  

Π.Ε. Κέρκυρας  

Η ενότητα Κέρκυρας ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η ενότητα είναι 

νησιωτική και περιλαμβάνει την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Οθωνούς και κάποια 

μικρότερα νησιά. Ο πληθυσμός της είναι 104.371 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η 

έδρα της είναι η πόλη της Κέρκυρας. 

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας και του 

Ιονίου Πελάγους με έκταση 641km2. Βρίσκεται στην είσοδο της Αδριατικής 

Θάλασσας, κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές. Οι βορειοανατολικές της ακτές πλησιάζουν 

αρκετά τις ακτές των Αγίων Σαράντα της Αλβανίας.  

Η Κέρκυρα έχει σχήμα μακρόστενο, πλατύτερο στο βόρειο τμήμα της, ενώ στενεύει 

προς το νότο. Τα παράλια της έχουν συνολικό μήκος 217 χιλιομέτρων και 

σχηματίζουν αρκετούς όρμους και ακρωτήρια. Το έδαφος της είναι κυρίως ορεινό, 

ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. Υψηλότερες κορυφές είναι ο Παντοκράτορας (ή αρχαία 

Ιστώνη, 914μ.) και το Στραβοσκιάδι (849μ.). 

Μικρά ποτάμια υπάρχουν στην Κέρκυρα, όπως ο Μεγαλοπόταμος στα ΒΔ, ο Τυφλός 

στα Β., ο Μεσογγής στα Ν που θεωρείται ο μεγαλύτερος και το ποτάμι στην περιοχή 

Λευκίμμης. Οι πεδινές εκτάσεις που συναντάμε στο νησί βρίσκονται στο κέντρο 

του, όπως η πεδιάδα Ρόπα πλάτους 1,5 και μήκους 8km και η πεδιάδα της Λευκίμμης.  

Η μεγαλύτερη λίμνη της Κέρκυρας είναι η Κορισσιά που βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα 

του νησιού, ενώ στο νησί υπάρχει και μικρότερη λίμνη αυτή της Αντινιώτης στις 

βόρειες ακτές της Κέρκυρας. Επίσης, στο νησί υπάρχει και η λιμνοθάλασσα 

Χαλκιοπούλου στα νότια της πόλης της Κέρκυρας. Το νησί της Κέρκυρας αποτελεί 

το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της ενότητας με 102.071 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 
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Οι Παξοί είναι ένα μικρό νησί των Επτανήσων. Βρίσκεται 7 μίλια νότια της 

Κέρκυρας, σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές ακτές και διοικητικά ανήκει 

στην ενότητα Κέρκυρας. Πρωτεύουσα του νησιού είναι ο Γάιος ο οποίος 

προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον  Άγιο Νικόλαο. Ο 

πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 2.300 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ) και 

η έκταση του είναι 25,322km2. Στους Παξούς ανήκει και το νησί των Αντίπαξων. 

Οι Παξοί χαρακτηρίζονται από τη πυκνή τους βλάστηση και κυρίως φημίζονται για 

τους απέραντους ελαιώνες τους, που χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πριν, και 

τους μικρούς αμπελώνες. Οι Παξοί είναι νησί με πολλά σπήλαια και θειούχες πηγές. 

Οι Οθωνοί είναι νησί και βρίσκεται στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας. Είναι το 

μεγαλύτερο από τα τρία Διαπόντια νησιά που βρίσκονται βόρεια της Κέρκυρας και 

ανήκουν στην ενότητα Κέρκυρας. 

Οι Οθωνοί έχουν έκταση 10,8km2 και απέχουν 7,5 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα. 

Το νησί είναι καταπράσινο, κυρίως ορεινό, με ανώτερο υψόμετρο το Μεροβίγκλι 

(393μ.). Ο πληθυσμός του νησιού είναι 392 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η 

πρωτεύουσα του ο οικισμός του Άμμου. 

Π.Ε. Ζακύνθου 

Η Ενότητα Ζακύνθου βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Ελλάδας και αποτελείται 

από το νησί της Ζακύνθου και κάποια μικρότερα νησιά με κυριότερα τις Στροφάδες 

(νησίδες Σταμφάνη και Αρπυία). Είναι το ενδέκατο σε έκταση Ελληνικό νησί και 

δεύτερο σε πληθυσμό νησί των Ιονίων Νήσων. Η έκταση του νησιού είναι 406Km2 

και ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 40.759 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Το σχήμα της Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του 

νησιού να καταλήγει στο ακρωτήρι Σκινάρι, ενώ στο νότιο-νοτιοανατολικό να 

σχηματίζεται ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων, Μαραθιά δυτικά 

και Γέρακα ανατολικά. Μέσα στον κόλπο του Λαγανά υπάρχουν τρία νησιά, το 

Μαραθωνήσι, ο Άγιος Σώστης και το Πελούζ, ενώ 37 ναυτικά μίλια νότια του Λαγανά 

βρίσκονται οι νήσοι Στροφάδες. Ο κόλπος του Λαγανά, έχει ανακηρυχθεί από το 

1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι τόπος ωοτοκίας της υπό εξαφάνισης χελώνας 

Καρέτα - Καρέτα.  

Π.Ε. Ιθάκης 

Η Ιθάκη είναι νησί των Επτανήσων και βρίσκεται στα νότια της Λευκάδας και στα 

βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς, από την οποία χωρίζεται από τον ομώνυμο 

πορθμό. Πρωτεύουσα της είναι το Βαθύ. Πρόκειται για επιμηκές νησί με έκταση 
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96Km2 και πληθυσμό 3.231 κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Έως το 2011 αποτελούσε, 

μαζί με άλλα μικρότερα νησιά, την επαρχία Ιθάκης και ανήκε στην ενότητα 

Κεφαλληνίας. Από το 2011, με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 

αποτελεί ξεχωριστή ενότητα. Στο νησί δεν υπάρχει εξ ορισμού κάποιο βουνό, αλλά 

υπάρχουν οι λόφοι Νηρίτο Όρος (806μ.) και το Μεροβίγλι (669μ.). 

Χαρακτηριστικό του νησιού είναι τα άγονα εδάφη του και η λειψυδρία που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της γεωργίας. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του 

νησιού είναι ο τουρισμός και η αλιεία.  

Π.Ε. Λευκάδας  

Η ενότητα Λευκάδας αποτελείται από το νησί της Λευκάδας και από άλλα μικρότερα 

νησιά του Ιονίου Πελάγους (Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός ή αλλιώς και 

Πρηγκιποννήσια) και η έδρα της είναι η πόλη της Λευκάδας. Η Λευκάδα αποτελεί το 

τέταρτο σε έκταση νησί του Ιονίου Πελάγους (320km2) και το τέταρτο σε πληθυσμό 

νησί του Ιονίου με 23.693 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).  

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης (οι ακτές της βρίσκονται πολύ κοντά με εκείνες 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας τις οποίες χωρίζει ο ιστορικός πορθμός του Δρεπάνου) 

συνδέεται με την Αιτωλοακαρνανία με μια πλωτή γέφυρα μήκους περίπου 20 

μέτρων. Μαζί με την Εύβοια είναι τα δύο μοναδικά νησιά στην Ελλάδα στα οποία η 

πρόσβαση γίνεται οδικώς. Το υψηλότερο βουνό είναι τα Σταυρωτά με ύψος 1.1182μ. 

Το Μεγανήσι αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των 

Πριγκηποννήσων και βρίσκεται μεταξύ Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας. Έχει 

έκταση 22,536km2 και πληθυσμό 1.041 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το Μεγανήσι 

ανήκει επίσης στο ευρύτερο σύμπλεγμα των Τηλεβοΐδων Νήσων.  

Π.Ε. Κεφαλληνίας 

Η ενότητα Κεφαλληνίας περιλαμβάνει την Κεφαλονιά που είναι το μεγαλύτερο σε 

έκταση νησί των Επτανήσων και το τρίτο σε πληθυσμό μετά την Κέρκυρα και τη 

Ζάκυνθο, καθώς επίσης και κάποια άλλα μικρότερα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Ο 

πληθυσμός της είναι 35.801 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι το 

Αργοστόλι. 

Η Κεφαλονιά βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, βόρεια της 

Ζακύνθου, νότια της Λευκάδας και δυτικά της Ιθάκης. Το νησί έχει έκταση περίπου 

734km2. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Αίνος 

χαρακτηρισμένη ως Εθνικός Δρυμός με σημαντικότερες κορυφές τις: Μέγας Σωρός 

(1.628μ.), Αγία Δυνατή (1.131μ.), Ευμορφία (1.043μ.) και Κόκκινη Ράχη (1.078μ.). 
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Οι σημαντικότερες πεδιάδες είναι αυτές της Κραναίας, της χερσονήσου Παλικής, 

του Αρακλείου και της Σάμης. 

Οι ακτές της Κεφαλονιάς σχηματίζουν πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. 

Σπουδαιότεροι κόλποι είναι της Σάμης, του Μυρτού, του Λουρδά, του Αθέρα, του 

Φισκάρδου, του Λιβαδιού και του Αργοστολίου. Κυριότερα ακρωτήρια είναι η 

Μούντα, η Κάπρος, το Σαρακήνικο, ο Μύτικας, το Κεντρί κ.α. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σπήλαια του νησιού, όπως τα 

βαραθρώδη Μελισσάνη, Αγκαλάκι, Αγίων Θεόδωρων, Ζερβάτη, η Σπηλιά 

Δρογκαράτη, το σπήλαιο Σάκκου κ.α. 

Βασικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων 

είναι οι ορεινοί όγκοι (με σημαντικό για τα νησιωτικά δεδομένα υψόμετρο), οι 

λοφοσειρές, οι λιμνοθάλασσες καθώς και οι παράκτιες κυρίως πεδινές εκτάσεις. Όλα 

τα νησιά έχουν πλούσια βλάστηση και το καθένα έχει μια ιδιαίτερη φυσικό-

γεωγραφική ταυτότητα, με την Κεφαλονιά να διαθέτει το πλέον πολύπλοκο γεω-

μορφολογικό ανάγλυφο. Οι αναλογίες μεταξύ ορεινών, ημιορεινών και πεδινών 

περιοχών διαμορφώνονται περίπου στο 1/3 της συνολικής έκτασης για κάθε μια 

κατηγορία, με την ενότητα Λευκάδας να έχει την πλέον εκτεταμένη ορεινή ζώνη και 

την Κέρκυρα να υπερτερεί σε πεδινές εκτάσεις.  

Οι κλιματικές συνθήκες στα Ιόνια Νησιά διατηρούν, σε γενικές γραμμές, τα 

χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος, με τους ήπιους και σχετικά υγρούς 

χειμώνες και τα θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία, η χειμερινή εποχή είναι πιο ήπια στα νησιά του Ιονίου από ό,τι στην 

υπόλοιπη βόρεια και δυτική Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες στα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν 

μικρές διακυμάνσεις από το ένα νησί στο άλλο, με τις υψηλότερες στη νότια πλευρά 

των Ιονίων και τις χαμηλότερες στη βόρεια. Η μέση θερμοκρασία της Περιφέρειας 

κυμαίνεται από 8,7°C τον Ιανουάριο μέχρι 26,5°C τον Ιούλιο. Τα νησιά 

χαρακτηρίζονται από υψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση. Η Κέρκυρα γενικά είναι η 

περιοχή που δέχεται τις περισσότερες ημέρες βροχής στη χώρα. Οι περισσότερες 

βροχοπτώσεις σημειώνονται την περίοδο Οκτωβρίου - Φεβρουαρίου. Οι 

χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών είναι περιορισμένες. 

Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με 

διακεκριμένους οικοτόπους, που παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

νησιωτικού χώρου, διαμορφώνοντας τοπία υψηλής αισθητικής αξίας. Τα αξιόλογα 

τοπία της Περιφέρειας οφείλονται αφενός στις σημαντικές βροχοπτώσεις, οι οποίες 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πλούσιας χλωρίδας, αφετέρου στα χαρακτηριστικά 
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πολλών ακτών όλων των νησιών, που σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφό τους, 

σχηματίζουν πολύ γραφικούς κολπίσκους και όρμους. 

Με βάση την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιονίων Νήσων 

(ΣΜΠΕ-ΙΝ), τα Ιόνια νησιά θεωρούνται, με βάση πληθώρα αναφορών, ως μια εκ των 

13 περιοχών της Μεσογείου Θάλασσας που χρήζουν επείγουσας προστασίας. 

Στην ΠΙΝ υπάρχει πλήθος περιοχών σπάνιας φυσικής ομορφιάς και τεράστιας 

οικολογικής σημασίας και αρκετές προστατευόμενες περιοχές. Ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ, που δεν συναντάει κανείς 

εύκολα, είναι οι πολλές λιμνοθάλασσες, που αποτελούν ιδιοκτησία των Δήμων. 

Οι λιμνοθάλασσες ανά Ενότητα είναι: 

 Π.Ε. Κέρκυρας: Βαρβάρα ή Αυλάκι & ΑΓ. Στεφάνου, Αντινιώτη ή Αχάραβης, 

Χαλικιοπούλου, Κορισσίων και Αλυκής Λευκίμης. 

 Π.Ε. Κεφαλονιάς: Κούταβος. 

 Π.Ε. Ζακύνθου: Κεριού ή Βάλτος. 

 Π.Ε. Λευκάδας: Στενού Λευκάδας ή Γύρας Λευκάδας, Αλυκής Αλέξανδρου 

και Βλύχου. 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν τέσσερις Λίμνες: Σκοτεινή και Δανίλια 

(Ενότητα Κέρκυρας), Μελισάνη (Ενότητα Κεφαλονιάς) και Μαραντοχωρίου (Ενότητα 

Λευκάδας).  

Οι θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στην Περιφέρεια είναι οι εξής: 

• Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου έκτασης 2.862 εκταρίων (ΦΕΚ 199/Α/1962), 

• Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΦΕΚ 906/Δ/1999), 

• Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Από τα 24 θεσμοθετημένα (από τα 39 

καταγεγραμμένα) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια, 17 

(24) ανήκουν στην Κέρκυρα, 3 (8) στην Κεφαλονιά και 4 (7) στη Λευκάδα, 

• Καταφύγια θηραμάτων τα οποία προστατεύονται σε Εθνικό και Περιφερειακό 

επίπεδο και υπάρχουν στη λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα), στην 

περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα) και στο όρος Βραχίωνα (Ζάκυνθος). 

Το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν συγκροτούν την ταυτότητα της 

Περιφέρειας, χωρίς όμως να προστατεύονται και να αναδεικνύονται με μια 

Περιφερειακή διάσταση ως ένα δίκτυο Ιόνιου πολιτισμού. Εκτός από την υψηλή της 

αισθητική αξία, η πολιτιστική κληρονομιά σε συνδυασμό με τα ποικίλα τοπία, 

αποτελούν έναν από τους βασικούς και με δυνατότητες αξιοποίησης, παράγοντες 
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ανάδειξης της Περιφέρειας. Μεταξύ των πιο αξιόλογων μνημείων της Περιφέρειας 

κατατάσσονται τα κάστρα και τα φρούρια που εντοπίζονται κυρίως στις έδρες των 

τεσσάρων ενοτήτων. Αξιόλογη είναι, επίσης, η παρουσία μονών και εκκλησιών, 

άλλων μνημείων, καθώς και δημοσίων κτιρίων, μέσω των οποίων εισήχθη για πρώτη 

φορά ο νέο-κλασικισμός στον ελληνικό χώρο. Σημαντικό μνημείο της Περιφέρειας 

είναι η παλαιά πόλη της Κέρκυρας η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

των νησιών, έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από τον καταστροφικό σεισμό του 1953, 

ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της περιοχής, με εξαίρεση την πόλη της Κέρκυρας. 

Σήμερα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν συνολικά 69 παραδοσιακοί 

οικισμοί, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στην ενότητα Κέρκυρας, 5 στην ενότητα 

Λευκάδας και 31 στην ενότητα Κεφαλληνίας, και ιστορικά οικιστικά σύνολα, 

σημαντικότερο των οποίων είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας. 

Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη 

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

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

ως παραδοσιακοί οικισμοί.  Στην συνέχεια καταγράφονται οι παραδοσιακοί οικισμοί 

που συναντάμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων 

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Κεφαλλονιάς Άσσος 

 Φισκάρδο 

 Βαρύ 

 Καρυά 

 Κοθρέα 

 Κομιτάτα 

 Νεοχώρι 

 Μεσοβούνια 

 Πλαγιά 

 Τουλιάτα 

 Αγρυλιά 

 Μάγγανος 

 Χαλικερή 

 Τσελεντάτα 

 Κατσαράτα 
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 Ευρετή 

 Παλιοστάρι 

 Ψιλιθριάς 

 Γερμενάτα 

 Βασιλικάδες 

 Κουλούμοι 

 Κάστρο 

 Σβορωνάτα 

 Δαμουλιανάτα 

 Καμιναράτα 

 Μονοπολάτα 

 Κοντογενάδα 

 Χαβριάτα 

 Χαβδάτα 

 Ρίφιο 

 Δρακοπουλάτα 

Π.Ε. Ιθάκης   

 Βαθύ  

 Κιόνι 

 Σταυρός 

 Ανωγή 

Π.Ε. Κέρκυρας   

 Άγιος Ματθαίος 

 Άγιος Προκόπιος 

 Άνω Γαρούνας 

 Αργυράδες 

 Αυλιώτες 

 Βαρυπατάδες 

 Βίρος 

 Γαστούρι 

 Γιαννάδες 

 Γιμάρι 

 Γαρδελάδες 

 Δουκάδες 

 Καλάμι 

 Καστελλάνοι 

 Κέντρωμα  

 Πόλη της Κέρκυρας 

 Κουραμάδες  

 Κουλούρα 

 Κυπριανάδες 

 Λακώνες 
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 Λιαπάδες 

 Μαραθιάς 

 Πέλεκας 

 Περουλάδες 

 Σιναράδες 

 Χλομός 

 Βλαχοπουλάτικα  

 Μαγαζιά 

 Κατσιμάτικα 

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

 

Ο πολιτισμός των Ιονίων Νήσων, έχει επηρεασθεί έντονα από την δύση. 'Έντονη 

είναι η βενετσιάνικη επίδραση στα μνημεία, στα φρούρια και στα κάστρα, με 

κυριότερο το φρουριακό συγκρότημα της Κέρκυρας (που δεν καταστράφηκε από 

σεισμούς όπως στα υπόλοιπα νησιά), αλλά και τα κάστρα του Αγίου Γεωργίου και 

της Άσσου στην Κεφαλονιά, της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα, το Φρούριο της 

Ζακύνθου, καθώς και η αγγλική αρχιτεκτονική στα κτίρια. Οι κυριότεροι 

αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία της Περιφέρειας καταγράφονται ανά Περιφερειακή 

ενότητα παρακάτω: 
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Πίνακας 2: Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί Χώροι Ωράριο 

Π.Ε. Ζακύνθου   Κάστρο Ζακύνθου * 8:00-15:00 

Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου*   Πύργος Αμπελοράβδη    

Μουσείο Σολωμού και Κάλβου*   Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου   

Μουσείο Αγροτικού Πολιτισμού   Κτήριο Οικογένειας Μεσσαλά   

Δημοτική Βιβλιοθήκη   Μονή Θεοτόκου "Αναφωνήτριας"   

Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο       

Π.Ε. Κεφαλλονιάς       

Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο (Αργοστόλι) 

  Κάστρο Αγίου Γεωργίου (Περατάτα)   

Πολιτιστικό Κέντρο "Παναϊτιστράτι" στα 

Φαρακλάτα 

  Ταξιάρχης Μιχαήλ (Βαθύ)   

Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρίου   Πλατεία Καμπάνας και Πύργος του 
Ρολογιού, Αργοστόλι 

  

Αρχαιολογικού Μουσείο Αργοστολίου*   Σκάλα - Ρωμαϊκή Έπαυλη   

    Οικία Μαρίνου Φωκά, Αργοστόλι   

    Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Καμιναράτων 
(Παλική) 

  

    Αρχαία Ακρόπολη Σάμης   

    Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Λακήθρας   

    Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μαζαρακάτων   

    Φρούριο Άσου   

    Ρωμαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου   

    Αρχαία Ακρόπολη Κράνης   

    Θολωτός τάφος Πόρου Κεφαλλονιάς   

    Σκάλα - Αρχαϊκός Ναός   

Π.Ε. Ιθάκης       

Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού (Ιθάκη)* 8:30-15:30 Αρχαία Ακρόπολη Αλαλκομένων   
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Αρχαιολογικοί Μουσείο Βαθέως Ιθάκης* 8:30-15:30 Παλάτι Τζανή    

    Οικία Κληρονόμων Γ. Δρακούλη   

Π.Ε. Κέρκυρας       

Δημοτική Πινακοθήκη*   Οικία Καποδίστρια   

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης* 8:00-20:00 Ναός Ρόδας   

Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης * 8:00-15:00 Μνημείο Μενεκράτη   

Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας * Κλειστό Λόγω Έργων Ρωμαϊκά Λουτρά στα Μωραΐτικα    

Μουσείο Καποδίστρια   Ναός Καρδακίου   

Μουσείο Σολωμού   Πύργος Νεραντζίχας   

Μουσείο Αντιβουνιώτισσας* 8:00-15:00 Ναός Αρτέμιδος Αγίων Θεοδώρων   

    Ναός Ιάσωνος και Σωσιπάτρου   

    Ανεμόμυλος Παξών   

    Ανακτορικό Συγκρότημα Αχίλλειον 
(Γαστούρι) 

  

    Παλαιόπολη   

    Αγορά   

    Αγορά Αρχαίας Πόλης Κέρκυρας   

    Οικισμός Σιδαρίου   

    Κεραμικά Εργαστήρια Αρχαίας Πόλης 
Κέρκυρας 

  

    Νεώρια   

    Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης    

    Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου* 10:00-18:00 

    Παλαιό Φρούριο * 8:00-20:00 

    Κεραμεικός - Φιγαρέτο Κέρκυρας   

  Παλαιά πόλη της Κέρκυρας (UNESCO)*  

Π.Ε. Λευκάδας        
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Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας * 8:00-15:00 Ναός Παναγιάς Οδηγήτριας Απόλπαινας   

Λαογραφικό Μουσείο Ομίλου "Ορφεύς"   Βιβλιοθήκη Λευκάδας    

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Φανερωμένης   Κάστρο Αγίας Μαύρας * 8:00-15:00 

Κοντομίχειο Λαογραφικό Μουσείο 
Σφακιωτών 

  Προϊστορικοί Τύμβοι στο Στενό 
Λευκάδας *1 

Επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την 
ΕΦΑ 

Λαογραφικό Μουσείο Λευκαδίτικου 
Κεντήματος, Καρυά 

      

Μουσείο Φωνογράφου       

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

 

Οι επισκέψεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνονται ανά ενότητα και ανά 

μήνα στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 *Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία που είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp
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Πίνακας 3: Αριθμός Επισκέψεων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στην ΠΙΝ, ανά Περιφερειακή Ενότητα 2014 

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

Μουσεία 

Ζακύνθου 253 0 0 0 0 0 1.306 1.800 1.107 652 0 0 5.118 

Κέρκυρας 289 430 907 3.294 6.404 6.080 8.098 10.495 8.373 4.328 390 747 49.835 

Κεφαλληνίας 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Λευκάδας 0 33 269 543 491 649 930 728 755 303 160 87 4.948 

Σύνολο  642 463 1.176 3.837 6.895 6.729 10.334 13.023 10.235 5.283 550 834 60.001 

Αρχαιολογικοί χώροι 

Ζακύνθου 74 172 200 502 1.820 2.932 3.428 3.440 3.599 1.498 195 87 17.947 

Κέρκυρας 39 94 247 8.276 16.104 22.382 42.720 50.066 47.469 21.495 0 79 208.971 

Σύνολο  113 266 447 8.778 17.924 25.314 46.148 53.506 51.068 22.993 195 166 226.918 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 

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

τις ενότητες εκτός της Κέρκυρας που εμφανίζει μεσαία προσέλευση (49.835 εισιτήρια). Στον αντίποδα, η επισκεψιμότητα των 

αρχαιολογικών χώρων εντοπίζεται κυρίως στην ενότητα Κέρκυρας (208.971 εισιτήρια) και λιγότερο στην ενότητα Ζακύνθου 

(17.947 εισιτήρια).  
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Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην 

επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως του μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο όπου 

καταγράφεται ένταση των διεθνών τουριστικών αφίξεων. 

 

Γράφημα 1: Εποχικότητα επισκέψεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της 

ΠΙΝ (2014) 

 

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

Ένταξη στα ευρύτερα δίκτυα Μεταφορικών συνδέσεων 

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καθώς εκτός από την εξυπηρέτηση 

«εσωτερικών», ενδότερων αναγκών επικοινωνίας, προσδιορίζει ή υποστηρίζει την 

εξωστρέφειά και την ελκυστικότητά του. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

περιοχή του Ιονίου αποκτούν : 

 Ο θαλάσσιος άξονας Αδριατικής-Ιονίου–Ανατολικής Μεσογείου που προωθείται στο 

πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων. Η αξιοποίησή του, παρότι αφορά κυρίως τις 

βασικές δυτικές πύλες της χώρας, δηλαδή τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας, 

υπό προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει θετική επίδραση και ευκαιρίες για 

βασικούς λιμένες των Ιόνιων Νησιών, ιδιαίτερα δε στη μαζική διακίνηση επιβατών. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΠΙΝ έχουν οι χερσαίοι άξονες, όπως η Εγνατία οδός 

που καταλήγει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και συντομεύει σημαντικά το χρόνο 

επικοινωνίας με το βορειοελλαδικό χώρο και η Ιόνια οδός, που ουσιαστικά και υπό 

την προϋπόθεση της δημιουργίας των απαιτούμενων συνδέσεων, θα λειτουργήσει 

(πέραν των άλλων) και ως χερσαίος άξονας ενδοεπικοινωνίας της Περιφέρειας σε 

συνδυασμό βέβαια με τις λειτουργούσες «οριζόντιες» θαλάσσιες συνδέσεις.  

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των ενδοπεριφερειακής εμβέλειας μεταφορών, 

αποτελεί η ενίσχυση της λειτουργικότητας του περιφερειακού άξονα βορρά-νότου, που 

μέσω ενός συστήματος συντονισμένων χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, θα 

διευκολύνει την επικοινωνία από το βορειότερο μέρος της Κέρκυρας έως το νοτιότερο της 

Ζακύνθου. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται τόσο οι χερσαίοι οδικοί άξονες Β-Ν των 

τεσσάρων μεγαλύτερων νησιών, όσο και οι λιμένες περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα 

αεροδρόμια της Περιφέρειας, του Ακτίου συμπεριλαμβανομένου. Η διαπεριφερειακή 

σύνδεση με τις απέναντι ηπειρωτικές Περιφέρειες και κέντρα (πάλι μέσω ενός συστήματος 

συνδυασμένων θαλάσσιων και χερσαίων συνδέσεων), πέραν αυτού του στόχου, στην ουσία 

προσφέρει μια παράλληλη δυνατότητα ενδοπεριφερειακής επικοινωνίας, μέσω «οριζόντιων» 

θαλάσσιων συνδέσεων και «κάθετων» χερσαίων ηπειρωτικών. 

Επιπρόσθετα, με την αναβίωση των γραμμών υδροπλάνων που επιδιώκει η Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, για την ενίσχυση της σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, με την ηπειρωτική 

Ελλάδα, αλλά και με χώρες της Αδριατικής, δημιουργείται ένας νέος πόλος σύνδεσης των 

Ιονίων Νήσων με την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό. Όχημα για την επιστροφή των 

υδροπλάνων στην ενεργό δράση θεωρείται το πρόγραμμα που αφορά τη σύνδεση χωρών 
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της Αδριατικής. Πρόκειται για το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργία δικτύου υδροπλάνων στη 

λεκάνη της Αδριατικής», το οποίο χρηματοδοτείται από κεφάλαια της διασυνοριακής 

συνεργασίας (IPA Adriatic). Η εταιρία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» μετά την ψήφιση του νόμου 

4146/13 και με σκοπό την δημιουργία ενός βιώσιμου και λειτουργικού συγκοινωνιακού 

δικτύου υδροπλάνων έχει ήδη αναλάβει την Αδειοδότηση των κάτωθι Υδατοδρομίων:  

 Υδατοδρόμιο Κέρκυρας (Ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας). 

 Υδατοδρόμιο Παξών (Ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας). 

 Υδατοδρόμιο Ερεικούσσας (Ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας). 

 Υδατοδρόμιο Οθωνών (Ιδιοκτησίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας). 

Με την εφαρμογή του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο, σύμφωνα με 

τις μελέτες που έχουν γίνει σε σύγκριση με χώρες της Ε.Ε., όπου έχει ήδη εφαρμοστεί το 

μέτρο, υπολογίζεται πως το κόστος μεταφορών μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 1/10 του 

σημερινού. Το «Μεταφορικό Ισοδύναμο» συνίσταται στην εναρμόνιση των τιμών των 

εισιτηρίων των θαλάσσιων μεταφορών με αυτές των χερσαίων με κριτήριο τη χιλιομετρική 

απόσταση, καθώς και στην παροχή ανάλογου επιπέδου υπηρεσιών. Πιο απλά, με το 

«Μεταφορικό Ισοδύναμο» δίνεται η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έγινε 

στην Κορσική, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία να χρησιμοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για να 

επιδοτηθεί το κόστος μεταφοράς στα νησιά, διότι θεωρείται ως δικαίωμα του νησιώτη να 

απολαμβάνει μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που το απολαμβάνει ο κάτοικος της 

Αθήνας και οπουδήποτε αλλού. 
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Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας μπορεί να ιδωθεί σε περισσότερα του ενός επίπεδα: 

• Το κεντρικό αξονικό δίκτυο Β-Ν σε κάθε νησί που συνδέει τα άκρα κάθε νησιού με το 

κύριο αστικό-διοικητικό κέντρο και με τα μεγαλύτερα λιμάνια και αεροδρόμια. 

• Τις επιμέρους συνδέσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στο βασικό άξονα, σε άλλα 

λιμάνια, αλλά και τις συνδέσεις των τοπικών κέντρων. 

• Τις επιπλέον αναγκαίες συνδέσεις που σχετίζονται με τη διευκόλυνση πρόσβασης στις 

τουριστικά αναπτυγμένες παραλιακές περιοχές. 

• Το απαραίτητο οδικό δίκτυο για την επικοινωνία των απομονωμένων περιοχών (ορεινές 

περιοχές, μικρά νησιά).  

Το βασικό οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς και τις πόλεις της Περιφέρειας, έχει 

περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις ενότητες.  Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου 

(στοιχεία 2001), που είναι ένα από τα πυκνότερα της χώρας, υπολογίζεται περί τα 5.233 

χιλιόμετρα, και κατανέμεται κατά 42% στην Κέρκυρα, 28% στην Κεφαλονιά, 18% στη 

Ζάκυνθο και 12% στη Λευκάδα. 
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Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Τα υφιστάμενα λιμάνια κατά βάση εξυπηρετούν κυρίως την επιβατική κίνηση και την κίνηση 

των σκαφών αναψυχής και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση το έργο που 

επιτελούν. 

 

Πίνακας 4: Λιμάνια στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακές  
Ενότητες ΠΙΝ 

Νησιά Λιμάνια Αμιγώς για 
Αλιευτικά 

σκάφη 

Αμιγώς για 
Τουριστικά 

σκάφη 

Επιβατικά 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Οθωνοί 2    

Ερείκουσσα 2 1   

Μαθράκι 2 1   

Κέρκυρα 30 7 7 2 

Παξοί 4  2  

Αντίπαξοι 1    

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
Ιθάκη 6 1 1 1 

Κεφαλονιά 15 4 1 5 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος 9 5 1 2 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Λευκάδα 10 1 2  

Μεγανήσι 4  2  

Κάλαμος 2  1  

Καστός 2  1  

Σύνολο ΠΙΝ  89 20 18 10 

Πηγή: google 

Το σημαντικότερο λιμάνι της Περιφέρειας είναι το λιμάνι της Κέρκυρας (εθνικής σημασίας), 

το οποίο έχει σημαντική κίνηση σκαφών και επιβατών. Στην Κέρκυρα, υπάρχει το λιμάνι της 

Λευκίμμης που παρέχει τη σύνδεση της Νότιας Κέρκυρας με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω 

Ηγουμενίτσας, το λιμάνι της Κασσιόπης που αναμένεται να λειτουργήσει ως διασυνοριακό, 

με σύνδεση με την Αλβανία, μικρά λιμάνια στα Διαπόντια νησιά που διασφαλίζουν την τοπική 

συγκοινωνία, όπως και τα λιμάνια των Παξών. Στο κέντρο της ανατολικής ακτογραμμής της 

Κέρκυρας, στη θέση Γουβιά, λειτουργεί μαρίνα (800 θέσεων) η οποία διαθέτει όλες τις 

εξυπηρετήσεις. Τέλος, σε εξέλιξη είναι τα έργα επέκτασης της προβλήτας κρουαζιέρας στο 

λιμάνι της πόλης της Κέρκυρας. 

Στη Λευκάδα υπάρχει το λιμάνι της Λευκάδας, που λόγω της ιδιομορφίας του νησιού  

(συνδέεται με πλωτή γέφυρα με τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές), λειτουργεί κυρίως ως 

σταθμός ανεφοδιασμού σκαφών αναψυχής. Το λιμάνι του Νυδρίου εξυπηρετεί κυρίως 

τακτικές τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές και κατά τη θερινή περίοδο διακινεί σημαντικό φορτίο 
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με μικρά κυρίως πλοία, ενώ από το λιμάνι της Βασιλικής εκτελούνται εποχιακά δρομολόγια 

προς Κεφαλληνία (Φισκάρδο) και Ιθάκη. Στην πόλη της Λευκάδας λειτουργεί μαρίνα, 482 

θέσεων. Οι μαρίνες Γουβιών και Λευκάδας έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία.  

Κύρια λιμάνια της Κεφαλληνίας είναι το Αργοστόλι, ο Πόρος, η Σάμη και το Ληξούρι. Ο 

Πόρος και η Σάμη είναι τα σημαντικότερα λιμάνια του νησιού που διασφαλίζουν τη σύνδεσή 

του με την ηπειρωτική χώρα μέσω Πάτρας, Κυλλήνης και Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, ενώ 

το λιμάνι του Αργοστολίου εξακολουθεί να είναι ένα εμπορευματικό και επιβατικό λιμάνι. 

Στο Αργοστόλι έχουν κατασκευασθεί οι λιμενικές εγκαταστάσεις μαρίνας 190 θέσεων. Τέλος, 

στην Ιθάκη, κύριο λιμάνι είναι το Βαθύ στην ανατολική πλευρά του νησιού. Η Ζάκυνθος 

διαθέτει ένα βασικό λιμάνι, το οποίο εξυπηρετεί όλη την επιβατική και εμπορευματική κίνηση 

με την Κυλλήνη σημειώνοντας σημαντικούς φόρτους.  

Η καταγραφή τους στον χάρτη έχει ως εξής: 

1. Λιμάνι Κέρκυρας, 

2. Λιμάνι Λευκίμμης Κέρκυρας, 

3. Λιμάνι Παξών, 

4. Λιμάνι Φισκάρδο Κεφαλλονιάς, 

5. Λιμάνι Σάμης Κεφαλονιάς, 

6. Λιμάνι Πόρος Κεφαλονιάς, 

7. Λιμάνι Ζακύνθου, 

8. Λιμάνι Βαθύ Ιθάκης, 

9. Λιμάνι Βασιλικής Λευκάδας, 

10. Λιμάνι Αργοστολίου Κεφαλονιάς, 

11. Λιμάνι Ληξούρι Κεφαλονιάς. 
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Χάρτης 2: Κυριότερα λιμάνια Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

Οι ανάγκες των λιμένων αυτών σε συμπληρωματικές υποδομές συναρτώνται με το ρόλο που 

καλούνται να έχουν στο τοπικό, Περιφερειακό και διεθνές σύστημα μεταφορών και μάλιστα  

υπό το πρίσμα της αυξανόμενης σημασίας που αποδίδεται στην ενίσχυση των θαλάσσιων 

μεταφορών και της προβλεπόμενης λειτουργίας θαλάσσιων «αυτοκινητόδρομων» 

 

 

 

 

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

Αεροδρόμια διαθέτουν όλες οι πρωτεύουσες των ενοτήτων πλην της Λευκάδας. Ο Κρατικός 

Αερολιμένας Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» αποτελεί ένα διεθνές αεροδρόμιο 

χωροθετημένο 1,5km από την πόλη της Κέρκυρας, λειτουργεί από το 1949 και  έχει ήδη 

ενταχθεί στα αεροδρόμια Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα αεροδρόμια της Κεφαλληνίας (9km 

ΝΑ του Αργοστολίου ) και της Ζακύνθου (στην περιοχή Καλαμάκι, σε απόσταση 5km από 

την πόλη) είναι επίσης σημαντικά αεροδρόμια με δυνατότητα να δεχθούν διεθνείς πτήσεις. 

Η ενότητα Λευκάδας δεν διαθέτει αεροδρόμιο, αλλά εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο του 

Ακτίου, το οποίο απέχει 18km από την πόλη και έχει και στρατιωτική χρήση. Παράλληλα, 

εκτός από τα αεροδρόμια λειτουργούν και τέσσερα ελικοδρόμια στα απομονωμένα λόγω 

γεωγραφικής θέσης νησιά της Ιθάκης, των Παξών, των Οθωνών και της Ερεικούσσας. Τα 

ελικοδρόμια είναι ελεύθερα για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, χρησιμοποιούνται κυρίως, 

όμως για την κάλυψη αεροδιακομιδών, για μεταφορά ασθενών, για έκτακτες περιπτώσεις 

επικοινωνίας, για στρατιωτικές ανάγκες, αλλά και για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

Χάρτης 3: Αεροδρόμια Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

Τα αεροδρόμια καταγράφονται στον χάρτη 

ως εξής: 

1. Διεθνής Αερολιμένας Κέρκυρας 

«Ιωάννης Καποδίστριας», 

2. Διεθνής Αερολιμένας Ζακύνθου 

«Διονύσιος Σολωμός», 

3. Διεθνής Αερολιμένας Κεφαλονιάς «Άννα 

Πολάτου». 

 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 
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1.3. Υποδομές υγείας  

Στην ΠΙΝ λειτουργούν 4 Γενικά Νοσοκομεία (15 κλινικές για παθολογικά και 18 κλινικές για 

χειρουργικά περιστατικά με συνολικά περισσότερες από 500 κλίνες) στο κέντρο κάθε 

ενότητας και ένα στο Ληξούρι (καλύπτει μόνο παθολογικά περιστατικά με μια κλινική και 35 

κλίνες). Ορισμένα από τα Κέντρα  Υγείας (π.χ. Ιθάκης, Παξών, Βασιλικής, Σάμης) 

παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τον αριθμό και το είδος των εργαστηρίων τους, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη διακομιδής των ασθενών σε άλλες περιοχές ή ακόμα και σε 

άλλα νησιά για τη διεξαγωγή εξετάσεων.  

Το Ειδικό Νοσοκομείο (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας–ΨΝΚ), στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αποασυλοποίησης, έχει μετασχηματισθεί  αναπτύσσοντας επτά μονάδες 

ψυχοκινητικής αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία αποασυλοποίησης και 

μετανοσοκομειακό ξενώνα). Λειτουργούν επίσης Νοσοκομείο Ημέρας, τμήμα οξέων 

περιστατικών, βραχείας νοσηλείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικός Συνεταιρισμός 

Περιορισμένης Ευθύνης (μονάδα ψυχικής υγείας με οικονομική δραστηριότητα). 

 

Χάρτης 4: Νοσοκομεία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

 

Η καταγραφή των νοσοκομειακών 

υποδομών στον χάρτη έχει ως εξής: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 

2. Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, 

3. Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, 

4. Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου, 

5. Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

http://www.scribblemaps.com/
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Η πληρότητα σε γενικές γραμμές παραμένει χαμηλή, αν ληφθεί δε υπόψη ότι και η Μέση 

Διάρκεια Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) μακροπρόθεσμα μειώνεται, λόγω των επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων, συνάγεται ότι και η πληρότητα θα συνεχίσει να μειώνεται, με 

αποτέλεσμα να υπό-χρησιμοποιούνται οι αναπτυσσόμενες υποδομές. Εντούτοις, πρέπει να 

σημειωθεί ότι κατά την τουριστική περίοδο που ο πληθυσμός της Περιφέρειας τουλάχιστον 

διπλασιάζεται, οι τιμές κάλυψης ξεπερνούν το 90%. 

Σε ότι αφορά τις υποδομές ιατρική περίθαλψης, οι οποίες παρέχουν νοσοκομειακή φροντίδα 

στους κατοίκους και, δυνητικά στους επισκέπτες της Περιφέρειας, ανέρχονται περίπου στο 

1,4% του συνόλου της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια οι δημόσιες και οι 

ιδιωτικές κλινικές (και κέντρα υγείας) διαθέτουν περισσότερες από 742 κλίνες, ενώ στην 

Περιφέρεια εργάζονται 939 γιατροί (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 207.855 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και 

αντιστοιχεί περίπου στο 1,93% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητα του 

πληθυσμού των Ιόνιων Νησιών από 84 κάτοικοι/km2, (έναντι 78 κάτοικοι για τη χώρα) το 

1991, αυξήθηκε σε 92 το 2001 (έναντι 83 για τη χώρα), και μειώθηκε ελάχιστα σε 90,1 το 

2011 έναντι 81,96 κάτοικοι ανά km² που είναι στο σύνολο της χώρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την πληθυσμιακή διακύμανση της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων τα τελευταία 20 χρόνια. 

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε 

σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 
1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων 

189.430 212.984 207.855 12,4% -2,4% 

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

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

συγκεκριμένα από το 1991-2001 αυξήθηκε σημαντικά κατά 12,4% φτάνοντας τους 212.984 

κατοίκους, ενώ από το 2001-2011 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 2,4% φτάνοντας τους 

207.855 κατοίκους, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί στο σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας 6: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της ΠΙΝ ανά Ενότητα 

 
Περιγραφή 

 
Μόνιμος Πληθυσμός 

Πυκνότητα μόνιμου 
πληθυσμού ανά τ.χιλ. 

Σύνολο Περιφέρειας 207.855 90,10 

Κέρκυρας 104.371 162,81 

Ζακύνθου 40.759 100,50 

Ιθάκης 3.231 33,6 

Κεφαλληνίας  35.801 48,8 

Λευκάδας 23.693 66,57 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμων κατοίκων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχεδόν το 50%, 

κατοικεί στη Κέρκυρα, καθώς εκεί βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας. Δεύτερη σε 
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πληθυσμό είναι η Ζάκυνθος με 40.759 κατοίκους. Επίσης, οι ενότητες με την μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή πυκνότητα είναι της Κέρκυρας (162,81 ανά km2) και Ζακύνθου (100,5 ανά 

km2).  

Ο πληθυσμός των Ιόνιων Νησιών παρουσίασε συνεχή μείωση τη μεταπολεμική περίοδο. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 ουσιαστικά σταθεροποιείται για να ανακάμψει στη 

συνέχεια. Την περίοδο 1981-2001 αυξάνεται με ρυθμό υψηλότερο του ρυθμού αύξησης του 

πληθυσμού της χώρας: 16,6% έναντι 12,5%. Επίσης, ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 

του πληθυσμού της Περιφέρειας για την περίοδο 1991-2001 ήταν αρκετά μεγαλύτερος του 

μέσου ρυθμού μεταβολής της χώρας (0,28 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, την περίοδο 

2001‐2011 τόσο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όσο και στο σύνολο της χώρας 

παρατηρείται μείωση του μόνιμου πληθυσμού. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

παρουσιάζει μείωση του μόνιμου πληθυσμού της, υψηλότερη της χώρας (2,4% έναντι 

1,36%). 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας  το 2001 εμφάνιζε  ισοκατανομή μεταξύ των δύο φύλων 

(άνδρες: 106.164 και γυναίκες: 106.820 το 2001). Αυτό συνέβη διότι  κατά τη δεκαετία 

του ’90 ο ανδρικός πληθυσμός αυξήθηκε με εντονότερους ρυθμούς από το γυναικείο (12% 

έναντι 9% περίπου μεταξύ 1991-2001), ενώ επίσης υπήρξε αυξημένη εισροή ανδρών 

μεταναστών. Η τάση αυτή εξισορρόπησης, δείχνει να ανακόπτεται την τελευταία δεκαετία 

2001-2011, αφού οι άντρες το 2011, εμφανίζονται λιγότεροι (102.400) από τις γυναίκες 

(105.455).  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μέση ηλικία των μόνιμων κατοίκων στα Ιόνια Νησιά ανέρχεται στα 

43,3 χρόνια, ξεπερνώντας τη μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας που είναι 

τα 41,9 χρόνια, καταλαμβάνοντας την 4η υψηλότερη θέση με το γηραιότερο πληθυσμό της 

xώρας (ΕΛΣΤΑΤ 2014). 

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

απογραφή του 2011, κατοικούσαν 15.271 πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και 

ισότιμων σχολών και 8.315 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, 

καταγράφηκαν 1.327 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και μόλις 295 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 Ιονίων Νήσων παρουσίαζε από το 2005 μέχρι και το 2008 μία 

σταθερά αυξητική πορεία, με αρκετά υψηλούς ετήσιους ρυθμούς αύξησης. Από το 2009 

ακολούθησε τη χώρα στην ύφεση, παρουσιάζοντας μείωση σε εντονότερους ρυθμούς από 

τη χώρα συνολικά και, πιο συγκεκριμένα, κατά 6,1% το 2009 (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο 

χώρας, 1,9%), κατά 4,6% το 2010 (αντίστοιχο χώρας, 4,7%) και 11,7% το 2011 

(αντίστοιχο χώρας, 8,2%), τα οποία είναι και τα τελικά διαθέσιμα στοιχεία σε Περιφερειακό 

επίπεδο από την ΕΛΣΤΑΤ.  
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Πίνακας 7: 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 8: ΑΕΠ Ενοτήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

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

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Ζακύνθου  814 863 909 981 1.013 963 907 765 -6% -20,6% 

Π.Ε. Κέρκυρας  1.807 1.892 1.995 2.094 2.209 2.045 1.902 1.735 -4% -15,2% 

Π.Ε. Κεφαλληνίας 703 733 797 869 895 825 793 670 -4,7% -18,8% 

Π.Ε. Λευκάδας 278 304 332 343 348 361 398 361 29,9% 0% 

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

 

Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Ενότητα στην Π.Ι.Ν., 2004-2011 

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα το ΑΕΠ όλων των 

ενοτήτων της Περιφέρειας από το 2004-2008 κινείται 

ανοδικά, ενώ από το 2008-2011 καταγράφεται μείωση 

του ΑΕΠ όλων των ενοτήτων της Περιφέρειας, εκτός της 

ενότητας Λευκάδας που σημειώνει αύξηση του ΑΕΠ της 

τόσο το 2009 όσο και 2010, ακολουθώντας την πορεία 

της χώρας συνολικά. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη 

μείωση για τα έτη 2008-2011 υπέστη η ενότητα 

Ζακύνθου (20,6%) και Κεφαλληνίας (18,8%), ενώ 

μηδενική αλλαγή για τα έτη 2009-2011 εμφάνισε η 

ενότητα Λευκάδας. 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί - Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την περίοδο 2008-2011, εμφανίζει το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό 

μείωσης του ΑΕΠ, μεταξύ όλων των Περιφερειών της Ελλάδας (15,8%) μετά την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. Τη μικρότερη μείωση του ΑΕΠ την εμφανίζει η Περιφέρεια Ηπείρου με 

9,5%. 

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

Νήσων σε σχέση με το ΑΕΠ του συνόλου της Ελλάδας κατά την χρονική περίοδο από το 

2004-2011 απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ ΠΙΝ 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 κεφαλήν 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 παρακάτω Διάγραμμα αποτυπώνεται διαχρονικά η εξέλιξη του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ για κάθε Περιφέρεια σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης για την περίοδο 2005–

2011. Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση του ΑΕΠ μέχρι το 2008 για όλες τις Περιφέρειες 

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

ύφεσης.  

 

Πίνακας 9: 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 Ελλάς 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 

Στερεά Ελλάς 17.444 18.090 18.723 19.344 18.572 17.551 16.128 

Πελοπόννησος 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 

Αττική 23.435 25.838 27.737 28.824 28.556 27.491 25.480 

Βόρειο Αιγαίο 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 

Νότιο Αιγαίο 20.698 22.190 23.456 24.447 22.908 21.643 19.340 

Κρήτη 16.083 17.467 18.192 18.908 18.328 17.210 15.636 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 

Πηγή: Eurostat 2011, Regional Statistics 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση ξεκινώντας το 2005 με 

18.146 κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ, φθάνοντας στην κορυφή το 2008 με 21.216 κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ 

(αύξηση 16,91%) και επιδεικνύοντας κάμψη μέχρι το 2011, στην τιμή των 16.792 κ.κ ΑΕΠ 

σε ΜΑΔ (μείωση 20,85%). Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης μεταξύ της 

χρονικής περιόδου 2008-2011 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατάφερε να διατηρήσει την 

τρίτη υψηλότερη θέση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.  

Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα έτη 2008 

και 2011 παράγει περίπου το 1,7% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας. Η επίδοση αυτή 

αποτελεί τη χαμηλότερη της δεκαετίας και καταγράφει μια συνεχιζόμενη μείωση του κ.κ. 

ΑΕΠ, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει 

την  χώρα.  
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Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται από το 2005-2011 διαχρονικά η εξέλιξη του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε 

συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΙΝ 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. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι 

Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (12,23%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10,48%), 

ενώ την μικρότερη η Περιφέρεια Πελοποννήσου (6,88%).  
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Πίνακας 10: 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 Ελλάς 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάς 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 

 

Η οικονομική ζώνη των Ιόνιων Νήσων περιελάμβανε ανέκαθεν τις αγροτικές 

δραστηριότητες. Η γεωμορφολογία ευνόησε τις κλασικές μορφές της αγροτικής 

εκμετάλλευσης, με βασικούς άξονες την γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ η αλιεία δεν 

εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας απασχολεί 

το 15% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας, ενώ η συνεισφορά του στην ΑΠΑ είναι 
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περίπου 3,8%. Οι βασικές καλλιέργειες της Περιφέρειας διαχρονικά είναι της ελιάς με 

χαρακτηριστικά μονοκαλλιέργειας και της αμπέλου. Το λάδι της Κέρκυρας, το κρασί της 

Κεφαλονιάς και η σταφίδα της Ζακύνθου είναι από τα πιο γνωστά προϊόντα. Ιδιαίτερη αξία 

έχει η αναφορά σε ορισμένα τοπικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης, όπως το 

«κουμκουάτ» στην περιοχή Νυμφών της Κέρκυρας και τα κρασιά της Κεφαλληνίας 

«Ρομπόλα», «Μοσχάτος» και «Μαυροδάφνη» και της Ζακύνθου (Βερντέα-ΟΠΑΠ), το λάδι 

της Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου (ΠΓΕ), ενώ βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του 

χαρακτηρισμού το κεφαλοτύρι και η μυζήθρα Κεφαλονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι 

παραδοσιακές καλλιέργειες εμπλουτίζονται με κηπευτικά, δημητριακά, εσπεριδοειδή αλλά 

και κτηνοτροφικά φυτά για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά και εν μέρει του 

τουριστικού τομέα. 

 

Ο Δευτερογενής τομέας είναι αρκετά μειωμένης σημασίας για την οικονομική ζωή της 

Περιφέρειας, σαφώς μικρότερης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η μεταποιητική 

δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά είναι προσανατολισμένη κυρίως: 

 Στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, που η παραγωγή τους ικανοποιεί τοπικές κυρίως 

ανάγκες. 

 Στην παραγωγή οικοδομικών υλικών που καλύπτει τις ανάγκες της οικοδομικής 

δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από την τουριστική ανάπτυξη και τη συνεχή 

οικιστική επέκταση. 

 Στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση ορισμένων ορυκτών και  

 Στην παραγωγή ομάδας τουριστικών ειδών. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζονται στον δευτερογενή τομέα αφορούν κυρίως 

στη απουσία ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, στο περιορισμένο εύρος εξειδίκευσης, στη μη 

επαρκή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας, στην υστέρηση 

σε τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό κ.α., που επαυξάνονται από παράγοντες όπως 

το μεταφορικό κόστος, οι ελλείψεις ειδικών υποδομών κλπ. Η φύση των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή τομέα και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα τους τις προσανατολίζει στην 

εσωτερική αγορά των ενοτήτων που είναι εγκαταστημένες. 

 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Τριτογενής τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο 

παραγωγικό τομέα, που οφείλεται κυρίως στην συμβολή του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί 

και προωθητική μηχανή και για άλλους τομείς παραγωγής της Περιφέρειας. Ειδικότερα, ο 

κλάδος του τουρισμού, αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες κυρίαρχη μορφή της τριτογενούς 
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οικονομικής λειτουργίας της χώρας και η Περιφέρεια κατέχει εξέχουσα θέση στην τουριστική 

ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 

δυναμισμός του κλάδου σκιαγραφείται από τον σημαντικό αριθμό ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, αφίξεων κλπ. σε συνάρτηση πάντα με το πληθυσμιακό και γεωγραφικό 

μέγεθος της Περιφέρειας. Ωστόσο και το χονδρεμπόριο είναι αρκετά ανεπτυγμένο, η δε 

περαιτέρω ανάπτυξη του είναι συνάρτηση της δημιουργίας κατάλληλων χωρικών υποδομών. 

Συγκεκριμένα, ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 72,9% του εργατικού δυναμικού της 

Περιφέρειας, ενώ η προσφορά του στην ΑΠΑ είναι περίπου 88,7%. 

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από μεγάλες ενδοπεριφερειακές αντιθέσεις ανάμεσα αφενός 

στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές αφετέρου στις προβληματικές περιοχές της 

ενδοχώρας καθώς και στα μικρά νησιά. Η τουριστική ανάπτυξη που δέχεται η Περιφέρεια 

και κυρίως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος αφενός τονώνει την τοπική οικονομία, αφετέρου 

συμβάλλει ώστε το τουριστικό προϊόν να ακολουθεί τον κλασικό κύκλο ζωής του.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά-προβλήματα της Περιφέρειας όσον αφορά στον τουριστικό 

τομέα, που αναπόφευκτα προσδιορίζουν την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της 

αναπτυξιακής στρατηγικής, είναι τα ακόλουθα: 

 Μεγάλη ανισοκατανομή του τουρισμού ενδοπεριφερειακά, όπου παρά τις μικρές 

απώλειες, το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών προσελκύει η ενότητα Κέρκυρας. 

 Μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων που αποτελούν 

ανασχετικό παράγοντα στην προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 

 Μικρός αριθμός διανυκτερεύσεων συγκρινόμενος με τον αριθμό των αφίξεων. 

 Μέση πληρότητα των ξενοδοχείων χαμηλή-κυμαίνεται γύρω στο 60%. 

 Μεγάλη εποχικότητα αφίξεων-διανυκτερεύσεων.  

 Υψηλή συγκέντρωση του τουρισμού στους θερινούς μήνες, γεγονός το οποίο 

δημιουργεί πρόβλημα υπερφόρτωσης των υποδομών και αυξάνει τις πιθανότητες 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και  

 Βασικό εμπόδιο για την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 

αποτελεί επίσης η ανεπάρκεια υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 

ειδικότερα του πολιτιστικού, θαλάσσιου, συνεδριακού και χειμερινού τουρισμού, ενώ 

και η ανωδομή του παραδοσιακού τουρισμού απαιτεί ευρεία συντήρηση και 

αναβάθμιση. 

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

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται από το γράφημα 5. 
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Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ΑΠΑ (2012) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί - Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Από την ανάλυση της κατανομή της ΑΠΑ (Διάγραμμα ) στους τρεις παραγωγικούς τομείς 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φαίνεται ότι η συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στην 

συνολική ΑΠΑ (3,8%) έχει μικρή απόκλιση από την  αντίστοιχη του συνόλου της χώρας 

(3,69%). Αντίθετα, παρατηρούμε ότι  ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει με πολύ μικρότερο 

ποσοστό στη συνολική ΑΠΑ (7,5%), έναντι του αντίστοιχου ποσοστού (13,82%) της χώρας, 

ενώ ο τριτογενής τομέας συνεισφέρει το 88,7% (έναντι 82,49% της χώρας). 
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1.6. Αγορά εργασίας – Απασχόληση  

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

ετών) για το 2013 ανέρχεται σε 103.700 άτομα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 2,08% 

του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού (ΟΕΠ) της χώρας, ενώ μικρότερο ποσοστό εμφανίζει 

μονάχα το Βόρειο Αιγαίο (1,67%). 

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 Ιονίων Νήσων υπολογίζεται για το 2013 

στους 84.800 (81,77%). 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 ΠΙΝ 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 Ιονίων Νήσων 

ως προς το σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας για τα έτη 2007-2013 

καταγράφονται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην ΠΙΝ ως ποσοστό των απασχολούμενων στη χώρα, 

2007-2013 

 
Πηγή: OECD Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η ανάλυση σε επίπεδο τομέων οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώνει μία εικόνα ανάλογη 

με την ΑΠΑ, η οποία αναλύθηκε προηγουμένως, σε ότι αφορά τη σύγκριση με το επίπεδο 

της χώρας για το 2013. Ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 15% των εργαζομένων της 

ΠΙΝ, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της χώρας (13,8%), ενώ ο δευτερογενής 

τομέας εμφανίζει μικρότερο ποσοστό απασχολούμενων από το σύνολο της χώρας (12,1% 

για την ΠΙΝ έναντι 15,5% για το σύνολο της χώρας). Τέλος, ο τριτογενής τομέας  απασχολεί 

το 72,9% των εργαζομένων στα Νησιά του Ιονίου έναντι 70,7% στο σύνολο της χώρας, 

όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Γράφημα. 

 

Γράφημα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα οικ. δραστηριότητας στην ΠΙΝ και την Χώρα, 

2014 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των Περιφερειών 

της Χώρας από το 2008 έως και το 2013. 
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Πίνακας 11: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στις Περιφέρειες της χώρας, 2008-2013 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

Η αύξηση της ανεργίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από την έναρξης της οικονομικής 

κρίσης είναι σημαντική και δείχνει να έχει περίπου την ίδια συνεχή ανοδική τάση με τη χώρα, 

με εξαίρεση μία μικρή πτώση μεταξύ 2010 και 2011. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΙΝ φαίνεται να 

μην έχει ακολουθήσει την ένταση του φαινομένου η οποία επικρατεί σε εθνικό επίπεδο, με 

το ποσοστό ανεργίας το 2013 να κυμαίνεται στο 18% περίπου (αυξημένο κατά 23,1% από 

το 2012), σε σχέση με το 27,5% σε επίπεδο χώρας, ποσοστό το οποίο είναι και το 

χαμηλότερο στη χώρα, με τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου να ακολουθούν 

με 21,3% και 21,9%, αντίστοιχα. 

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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Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην ΠΙΝ και την Χώρα, 2008-2013 

 
Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics - Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Συνολικά, για το χρονικό διάστημα 2008-2013, η ανεργία στην ΠΙΝ για άτομα άνω των  15 

ετών αυξήθηκε κατά 118,07%, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για το σύνολο της χώρας 

ανήλθε στο 253%. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα ως ο πιο δυναμικός και ανταγωνιστικός κλάδος της ελληνικής 

οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, ο τομέας του τουρισμού αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο ανάπτυξης για τα χρόνια που έρχονται. Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί υψηλή 

θέση σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου ζωής του πληθυσμού ενώ 

ταυτόχρονα πετυχαίνει σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο τουρισμός προσφέρει 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελληνική οικονομία.  

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.   

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί έναν από τους κατ’ εξοχήν προορισμούς τουριστών 

κατά τους θερινούς μήνες. Οι παγκοσμίου φήμης όμορφες παραλίες σε συνδυασμό με την 

πλούσια βλάστηση που χαρακτηρίζουν τα νησιά του Ιονίου, αποτελούν πόλο έλξης 

τουριστικής επισκεψιμότητας. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφηκαν 58 παραλίες 

οι οποίες απέσπασαν γαλάζια σημαία. Συγκεκριμένα, οι παραλίες ανά ενότητα είναι: 

 Η Ενότητα Κέρκυρας κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό  (30) παραλιών με γαλάζιες 

σημαίες (Κομμένο, Κοντόκαλι, Αλυκές Ποταμού, Μπαρμπάτι, Ύψος, Δασιά, Καλάμι, 

Κερασιά, Νησάκι/Κρουζερή, Γιμάρι, Περίθεια, Αλμυρός, Απράος Καλαμάκι, Ρόδα, 

Canal d’Amour, Αρίλλας, Σιδάρι, Παλαιοκαστρίτσα, Έρμονες, Γλυφάδα, Κοντογιαλός, 

Άγιος Ματθαίος, Ίσσος, Μεσογγή, Χαλικούνας, Άγιος Γεώργιος, Μαραθιάς, 

Μπενίτσες, Άγιος Γόρδιος, Δαφνίλα). 

 Η Ενότητα Λευκάδας με 7 παραλίες: Άη Γιάννης, Γύρα, Άγιος Νικήτας – Πευκούλια, 

Κάθισμα, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί, Μικρός Γιαλός/ Πόρος. 

 Η Ενότητα Κεφαλονιάς με 12 παραλίες: Πετανοί, Πλατύς Γιαλός, Μακρύς Γιαλός, 

Άβυθος, Λουρδάς, Άμμες, Σκάλα, Αράγια Πόρου, Μύρτος, Ξι, Αγ. 

Βαρβάρα/Κατελειός, Αντίσαμος και 

 Η Ενότητα Ζακύνθου με 9 παραλίες: Αλυκανάς 1, Αλυκανάς 2, Αλυκές 1, Αλυκές 2, 

Άμπουλα Ψαρού, Τσιλιβί, Μπούκα, Άμπουλα Τραγάκι και Κατραγάκι. 
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Εκτός του κυρίαρχου προϊόντος Ήλιου & Θάλασσας στην Περιφέρεια εντοπίζουμε ένα 

πολύμορφο μωσαϊκό τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο 

απαιτητικό επισκέπτη. Συγκεκριμένα οι μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι: 

Θαλάσσιος τουρισμός: η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω της νησιωτικότητας της  

προσφέρει μια πλειάδα θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως οι θαλάσσιες περιηγήσεις με 

σκάφη αναψυχής, θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες (όπως θαλάσσιο σκι, surfing, 

windsurfing, kitesurf, jet ski, wakeboard, kayak, ski bike), υποβρύχιο ψάρεμα και οι 

καταδύσεις (καταδυτικός τουρισμός). 

Τουρισμός Κρουαζιέρας: μετά την άρση του καμποτάζ ο τουρισμός Κρουαζιέρας στην 

χώρα μας εμφανίζει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί 

από τους πιο δημοφιλούς προορισμούς Κρουαζιέρας στην χώρα μας μιας και προσφέρει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως: φυσικό και πολιτισμικό πλούτο, κλίμα και εγγύτητα 

προορισμών μεταξύ τους. Σημαντική εξέλιξη στην άνθιση του τουρισμού Κρουαζιέρας σε 

όλη την Περιφέρεια έχει παίξει ο χαρακτηρισμός του λιμανιού της Κέρκυρας ως Home port 

για τα Κρουαζιερόπλοια. 

Θρησκευτικός τουρισμός: Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί και μπορεί να αποτελέσει 

ακόμη σημαντικότερο προορισμό θρησκευτικών τουριστών εστιάζοντας καταρχήν στην 

Ρωσική αγορά. Τα ιερά λείψανα των Αγίων των Ιονίων (Γεράσιμος, Διονύσιος και Σπυρίδων) 

με την προσθήκη των λειψάνων του Αγίου Νικολάου και του αντίστοιχου ταξιδιού της 

σωρούς του, αποτελούν μνημειώδη σημεία της Ορθόδοξης πίστης και λατρείας από το σώμα 

της Εκκλησίας. 

Πολιτιστικός τουρισμός: στην ΠΙΝ υπάρχουν πολλοί ξεχωριστοί και αξιόλογοι πολιτιστικοί 

και αρχαιολογικοί χώροι όπως φρούρια, κάστρα, ιστορικά κέντρα, μουσεία, μνημεία, 

παραδοσιακοί οικισμοί κλπ. οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα νησιά. Ειδικότερα, τα νησιά του 

Ιονίου διαθέτουν πλούσια και ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά με χαρακτηριστικό την 

Ιταλική επίδραση από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Τα μουσεία των Επτανήσων διαθέτουν 

σπάνια εκθέματα και αποτυπώνουν έκδηλα την πολιτιστική τους κληρονομιά. Επιπροσθέτως 

τα Ιόνια Νησιά ήταν γενέτειρα σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, 

ο Διονύσιος Σολωμός, ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 

ο Άγγελος Σικελιανός και πολλοί άλλοι. 

Οικολογικός τουρισμός: Το θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι το μοναδικό στο είδος του 

σε όλη τη Μεσόγειο και δημιουργήθηκε το 1999. Η θαλάσσια περιοχή του Πάρκου είναι 89,2 

km2, η χερσαία έκταση είναι 14,2 km2 ενώ η Περιφερειακή ζώνη του καταλαμβάνει 31,2 
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km2 . Το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου αποτελεί πόλο έλξης οικοτουριστών από όλο τον κόσμο. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τις Στροφάδες οι οποίες αποτελούν τμήμα του 

Θαλάσσιου Πάρκου και βρίσκονται στον κατάλογο των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά. 

Εκτός από το Θαλάσσιο Πάρκο, τα Ιόνια Νησιά έχουν μια αξιόλογη συμμετοχή στον 

κατάλογο των περιοχών NATURA, που αποτελούν εν δυνάμει πόλο έλξης για ειδικές 

κατηγορίες τουριστών. 

Λόγω του ότι τα νησιά αυτά συγκεντρώνουν αυξημένη τουριστική ζήτηση το καλοκαίρι, τον 

υπόλοιπο χρόνο η ζήτηση για τουριστικές δραστηριότητες περιορίζεται δημιουργώντας 

αυξημένη εποχικότητα. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, από έρευνα πεδίου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων, προκύπτει ότι στα Ιόνια Νησιά, η συνολική απασχόληση στον ξενοδοχειακό 

κλάδο υπολογίζεται σε 9.859 άτομα τον Μάιο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 2,9% σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ και για τον μήνα Αύγουστο, η 

μείωση κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα (2,7%, από 13.707 το 2012 σε 13.344 το 2013). 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκεντρώνει περίπου το 10% του συνολικού ξενοδοχειακού 

δυναμικού της χώρας. Συνολικά διαθέτει ένα ξενοδοχειακό δυναμικό 923 μονάδων με 

91.102 κλίνες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015),  εκ των οποίων: 

 Η Π.Ε. Κέρκυρας είναι η πλέον τουριστικά ανεπτυγμένη ενότητα (κυρίως το νησί της 

Κέρκυρας) της Περιφέρειας και συγχρόνως ο τρίτος καθιερωμένος τουριστικός 

προορισμός της Ελλάδας μετά την Κρήτη και τη Ρόδο. Διαθέτει το 43,4% του 

ξενοδοχειακού δυναμικού σε κλίνες, με 401 ξενοδοχειακές μονάδες και 44.516 

κλίνες. 

 Η Π.Ε. Ζακύνθου ακολουθεί με ποσοστό 29,9% καθώς διαθέτει 276 ξενοδοχειακές 

μονάδες με 30.554 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Κεφαλληνίας διαθέτει περίπου το 15,3% του δυναμικού της Περιφέρειας με 

141 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.282 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Ιθάκης διαθέτει το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχειακών μονάδων με 0,9% του 

δυναμικού της Περιφέρειας (8 μονάδες και 265 κλίνες) και 

 Τέλος, η Π.Ε. Λευκάδας συγκεντρώνει το 10,5% του δυναμικού της Περιφέρειας με 

97 μονάδες και 5.485 κλίνες. 

 

Ο επιμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων ανά ενότητα, αποτυπώνεται στο ακόλουθο 

γράφημα. 
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Γράφημα 11: Καταμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, 2015- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το 2015, η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού δυναμικού: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,4%

29,9%

15,3%

0,9%
10,5%

Π.Ε. Κέρκυρας

Π.Ε. Ζακύνθου

Π.Ε. Κεφαλληνίας

Π.Ε. Ιθάκης

Π.Ε. Λευκάδας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.3: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού- 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 50 

 

Πίνακας 12: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην ΠΙΝ, 2015    

Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

5 

***** 

4 

**** 

3 

*** 

2 

** 

1 

* 

Γενικό 

άθροισμα 

Ζάκυνθος 

Μονάδες 6 23 68 170 9 276 

Δωμάτια 649 2.120 5.819 6.879 219 15.686 

Κλίνες 1.334 4.217 11.310 13.248 445 30.554 

Κέρκυρας 

Μονάδες 14 51 90 192 54 401 

Δωμάτια 2.905 6.445 6.532 6.555 1.114 23.551 

Κλίνες 5.587 12.030 12.440 12.310 2.149 44.516 

Κεφαλληνίας 

Μονάδες 4 16 28 85 8 141 

Δωμάτια 371 1.259 1.129 2.340 104 5.203 

Κλίνες 825 2.509 2.177 4.567 204 10.282 

Ιθάκης 

Μονάδες 0 2 3 3 0 8 

Δωμάτια 0 27 56 54 0 137 

Κλίνες 0 61 105 99 0 265 

Λευκάδας 

Μονάδες 1 8 20 64 4 97 

Δωμάτια 102 349 659 1.621 83 2.814 

Κλίνες 204 722 1.285 3.116 158 5.485 

 

Σύνολο 

Περιφέρειας 

 

Μονάδες 25 100 209 514 75 923 

Δωμάτια 4.027 10.200 14.195 17.449 1.520 47.391 

Κλίνες 7.950 19.539 27.317 33.340 2.956 91.102 

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 Ιονίων Νήσων καταγράφονται στον Πίνακα 13. 
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Πίνακας 13: Καταγραφή ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών για τα έτη 2010 και 2015 για 

την ΠΙΝ 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Ξενοδοχεία 

και ομοειδή 

καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 

και ομοειδή 

καταλύματα 

(2010) 

Ποσοστιαία 

Διαφορά 

(%) 

Αριθμός 

κλινών 

(2015) 

Αριθμός 

κλινών 

(2010) 

Ποσοστιαία 

Διαφορά 

(%) 

Ζακύνθου 276 272 1% 30.554 29.303 4% 

Κέρκυρας 401 407 -1% 44.516 43.384 3% 

Κεφαλληνίας 149 148 1% 10.547 10.648 -1% 

Λευκάδας 97 95 2% 5.485 5.142 7% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

923 922 0% 91.102 88.477 3% 

Σύνολο Ελλάδας 9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

 (%) Δυναμικό 
της ΠΙΝ 

10% 9%  12% 12%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 

 

Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2015 

εμφανίζεται αμετάβλητο, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο της Περιφέρειας από 9% στο 

10% σε επίπεδο χώρας για το 2015. Αντιθέτως, στο σύνολο της Ελλάδας παρατηρείται μια 

μικρή πτώση του αριθμού των ξενοδοχειακών μονάδων κατά 0,36% για το 2015 σε 

σύγκριση με το 2010 (35 ξενοδοχειακές μονάδες).  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των κλινών για το 2015 

παρουσιάζει αύξηση 3% σε σχέση με το 2010, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητο το 

μερίδιο της περίπου στο 11,7% στο σύνολο της χώρας. 

 

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

2010 και 2015 αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 12: Εξέλιξη του αριθμού των ξενοδοχειακών δωματίων για τα έτη 2010 και 2015 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων      

 

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

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μια μεγάλη δυναμική του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η οποία αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του ξενοδοχειακού 

δυναμικού της. Από τα στοιχεία που έχουμε, παρατηρούμε ότι στο σύνολο της Περιφέρειας 

ο αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων εμφανίζει αύξηση 2,6%. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 

των ξενοδοχειακών δωματίων των 5* και 3* εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις 15,7% και 

11,9% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά δωμάτια των 3* και 1-2* 

καταγράφουν μείωση 6,3% και 0,9%. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στις επιμέρους 

κατηγορίες πιθανόν να οφείλεται στην αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων των 

μικρότερων κατηγοριών σε μεγαλύτερα.  

Αναλυτικά, οι ενότητες της Περιφέρειας που εμφανίζουν θετική ποσοστιαία μεταβολή στον 

αριθμό των ξενοδοχειακών δωματίων της είναι της Ζακύνθου (3,9%), της Ιθάκης (9,6%), 

της Κέρκυρας (2,3%) και της Λευκάδας (6,4%), ενώ η μοναδική ενότητα που εμφανίζει 

μείωση του δυναμικού της είναι της Κεφαλληνίας (-1,8%).  
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέχει το 16% του συνόλου των ενοικιαζόμενων δωματίων 

στην χώρα (3.480 μονάδες). Συγκεκριμένα, διαθέτει 21.603 δωμάτια και 51.116 κλίνες. Η 

κατανομή των δωματίων ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Πίνακας 14: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της Π.Ι.Ν., 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Ι.Ν. 
Αριθμός 

Μονάδων 
Αριθμός 

Δωματίων 
Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Ζακύνθου 954 7.053 15.269 

Π.Ε. Ιθάκης 114 440 1.134 

Π.Ε. Κέρκυρας 1.105 5.651 14.736 

Π.Ε. Κεφαλληνίας 764 5.172 12.229 

Π.Ε. Λευκάδας 543 3.287 7.748 

Σύνολο Περιφέρειας 3.480 21.603 51.116 

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

 

Η ενότητα Κέρκυρας εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ενοικιαζόμενων δωματίων (32%) 

ενώ η ενότητα της Ιθάκης το μικρότερο (3%). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μέγεθος της κάθε ενότητας, λόγω του 

ότι και ανεπτυγμένες τουριστικά είναι και μεγάλο όγκο επισκεπτών δέχονται. 

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Ι.Ν 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 Ιονίων Νήσων διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό επιπλωμένων κατοικιών 

στο σύνολο της χώρας (1.357 μονάδες) μετά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, 

διαθέτει 2.357 δωμάτια και 12.002 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων κατοικιών ανά 

ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 15: Κατανομή επιπλωμένων κατοικιών της Π.Ι.Ν., 2015    

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Ι.Ν. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Ζακύνθου 126 328 1.296 

Π.Ε. Ιθάκης 49 99 409 

Π.Ε. Κέρκυρας 449 592 3.473 

Π.Ε. Κεφαλληνίας 451 780 4.302 

Π.Ε. Λευκάδας 282 558 2.522 

Σύνολο Περιφέρειας 1.357 2.357 12.002 

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

 

Από τα στοιχεία του πίνακα, παρατηρούμε ότι οι ενότητες Κέρκυρας και Κεφαλληνίας έχουν 

τον μεγαλύτερο αριθμό επιπλωμένων κατοικιών με 33%, ενώ τον μικρότερο εμφανίζουν οι 

ενότητες Ιθάκης (4%) και Ζακύνθου (9%). 

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην Π.Ι.Ν. 

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 σε επίπεδο σταθμών εισόδου (σιδηρόδρομος, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικώς). 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εισήλθαν δια θαλάσσης (λιμάνι Κέρκυρας, για το οποίο 

υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία) 21.069 άτομα το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

27% σε σχέση με το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ 2013).  

Με βάση στοιχεία του ΣΕΤΕ 2014, ο οποίος επεξεργάστηκε στοιχεία από μεμονωμένα 

αεροδρόμια της χώρας και την ΥΠΑ, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόμια της 

Περιφέρειας έχουν ως εξής: για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας καταγράφηκαν 1.072.849 

αυξημένες κατά 13,1% σε σχέση με το 2013 (948.606 αφίξεις), στο αεροδρόμιο της 

Ζακύνθου καταγράφηκαν 575.480 αφίξεις αυξημένες κατά 17,89% σε σχέση με το 2013 

(488.161) και τέλος στο αεροδρόμιο της Κεφαλλονιάς καταγράφηκαν 209.948 αφίξεις 

αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το 2013 (198.033). 

Όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα, στην Περιφέρεια καταγράφηκαν 1.166.842 αφίξεις 

σε καταλύματα (ξενοδοχειακού τύπου και Camping), το οποίο αποτελεί το πέμπτο 

μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου της χωράς μεταξύ των Περιφερειών. Μεγαλύτερα 

μερίδια είχαν η Κρήτη (18,8%), η Αττική (18,7%), το Νότιο Αιγαίο (17,1%) και η Κεντρική 

Μακεδονία (13,1%). Οι αφίξεις του 2013 σε καταλύματα ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε 

σχέση με τις αφίξεις του 2012, ποσοστό το οποίο αποτελεί την πέμπτη χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των Περιφερειών. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται το σύνολο των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2009-2014.  
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Πίνακας 16: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Έτος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 
Υπόλοιποι 

Μήνες 
Σύνολο % Δ 

2014 35.574 230.545 380.138 487.768 482.823 336.957 79.031 1.565 2.034.401 14% 

2013 34.406 206.818 334.595 419.833 414.042 298.518 71.332 9.745 1.789.289 14% 

2012 22.132 168.344 300.856 385.618 361.657 269.451 62.041 3.881 1.573.980 3% 

2011 15.922 186.414 278.071 361.997 353.299 264.592 67.966 2.086 1.530.347 -19% 

2010 28.372 245.970 338.710 439.182 409.972 313.130 108.315 3.062 1.886.713 29% 

2009 9.542 193.178 278.917 322.500 332.434 248.851 75.841 453 1.461.716  

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

 

 
Γράφημα 15: Σύνολο αεροπορικών αφίξεων για τα έτη 2009-2014 στα αεροδρόμια της ΠΙΝ 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 
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Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις με εξαίρεση το 2011 (μείωση της τάξης του 19%) 

παρουσιάζουν σταθερή αυξητική τάση. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το 

σύνολο των αφίξεων που καταγράφονται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και για τα έξη 

χρόνια εντοπίζονται κυρίως τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο δηλαδή την περίοδο έναρξης και 

τέλους της καλοκαιρινής περιόδου, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο φαινόμενο της 

εποχικότητας και του μονοδιάστατου προσανατολισμού του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας σε διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα» (Sun & Beach). 

 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την εποχικότητα των διεθνών τουριστικών αφίξεων 

στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2009-2014. 

 

Γράφημα 16: Εποχικότητα αεροπορικών αφίξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 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 διαχρονική εξέλιξη των τουριστικών διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου και κάμπινγκ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε σχέση με το σύνολο της χώρας 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα για την περίοδο 2004 έως 2013. 

 

Γράφημα 17: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην ΠΙΝ, 2004-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Επεξεργασία SETE Intelligence 

Η πορεία των τουριστικών αφίξεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση από το 2004-2005 (56%) ενώ στην συνέχεια ακολουθεί μια πιο σταθερή πορεία, 

καταφέρνοντας να διατηρήσει το πλήθος των αφίξεων σταθερά υψηλότερα από το 

αντίστοιχο του συνόλου της χώρας.  

Από τα στοιχεία του 2013, τα οποία είναι και τα τελευταία διαθέσιμα σε επίπεδο Περιφέρειας 

καταγράφεται μια σημαντική αύξηση της τάξης του 9% στον αριθμό διανυκτερεύσεων σε 

σχέση με το 2012, φτάνοντας τις 7.817.683 διανυκτερεύσεις. Σε επίπεδο χώρας η αύξηση 

διανυκτερεύσεων για το 2013 ήταν 11%, ενώ την μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό 18,9%. 

Από τις 7.817.683 διανυκτερεύσεις τουριστών στην ΠΙΝ, οι 7.723.344 αφορούσαν 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες (98,8%) ενώ οι 94.339 σε Κάμπινγκ (1,2%). 
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2.5.2. Πληρότητα 

Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έφτασε το 2013 στο 57,6% από 

53,9% που ήταν το 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι και για τις δύο χρονιές οι ξενοδοχειακές 

μονάδες της ΠΙΝ, πέτυχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά πληρότητας από τα αντίστοιχα 

της Ελλάδας στο σύνολο (43,2% για το 2012 και 45,2% για το 2013), ενώ οι επιδόσεις της 

ΠΙΝ ήταν χαμηλότερες μόνο από την Περιφέρεια Κρήτης (60,7%), ενώ ακολουθεί το Νότιο 

Αιγαίο με 53,8%. Αναλυτικά τα στοιχεία πληρότητας κλινών στις Περιφέρειες 

αποτυπώνονται στο ακόλουθο Γράφημα. 

 

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 ακόλουθο Πίνακα καταγράφονται οι δαπάνες ανά επίσκεψη, οι δαπάνες ανά 

διανυκτέρευση και οι ημέρες διαμονής ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας καθώς και η 

ποσοστιαία απόκλιση αυτών των μεγεθών από τον μέσο όρο της επικράτειας. 

Πίνακας 17: 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 

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η μέση δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη 

ανήλθε σε 659,8€, το οποίο κατατάσσει την ΠΙΝ στην τέταρτη θέση μετά τις Περιφέρειες 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.3: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού- 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 61 

 

Νοτίου Αιγαίου (842,9€), Κρήτης (801,9€) και Βορείου Αιγαίου (671,9€) και κατά σχεδόν 

1% πάνω από τον μέσο όρο της χώρας (653,3€). 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 είναι μικρότερες των 70€, κάτω από την μέση δαπάνη σε 

επίπεδο χώρας (73,1€). Στο γράφημα 20 καταγράφονται οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση 

στις Περιφέρειες της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ανατ. Μακεδονία και Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ιόνια Νησιά

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη 

Σύνολο Επικράτειας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.3: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού- 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 62 

 

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

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής ανά τουρίστα η ΠΙΝ βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (9,6 ημέρες) και κατά μισή ημέρα πάνω από τον μέσο όρο της 

χώρας και χαμηλότερα μόνο από τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (12,8 ημέρες), Δυτικής 

Μακεδονίας (11,5 ημέρες) και Κρήτης (9,9 ημέρες), το ακόλουθο γράφημα αποτυπώνει το 

σύνολο των ημερών διαμονής ανά Περιφέρεια. 

 

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 

τουριστική κίνησης. Η ΠΙΝ, σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζει 

υψηλή εποχικότητα, παρά τον νησιωτικό της χαρακτήρα, 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. 
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Πίνακας 18: 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 

 

Με βάση και του τρεις αυτούς δείκτες, η ΠΙΝ φαίνεται ότι παρουσιάζει την υψηλότερη 

εποχικότητα σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες, στους δείκτες GINI και CR4, 

ακολουθούμενα από το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Στον δείκτη CR6 (Μάιος-Οκτώβριος), 

τα Ιόνια βρίσκονται στη δεύτερη θέση μετά την Κρήτη, ενώ και πάλι ακολουθεί το Νότιο 

Αιγαίο. 
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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 20: Μέλη του ΣΕΤΕ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Περιφέρεια Μέλη ΣΕΤΕ 

Ιονίων Νήσων ADMIRAL HOTEL 

  AQUIS AGIOS GORDIOS BEACH HOTEL 

  AQUIS PARK HOTEL 

  AQUIS PELEKAS BEACH HOTEL 

  CAPTAINS HOTEL 

  CARAVEL HOTEL ZANTE 

  COMMODORE HOTEL 

  CORFU CHANDRIS HOTEL 

  CORFU GOLF CLUB 

  CORFU SUNSPOTS TRAVEL 

  DASSIA CHANDRIS HOTEL 

  DIANA HOTEL 

  DIANA PALACE HOTEL 

  ELEA BEACH HOTEL 

  ELEON GRAND RESORT & SPA HOTEL 

  FILOXENIA HOTEL 

  GRECOTEL CORFU IMPERIAL 

  KONTOKALI BAY RESORT & SPA 

  LASSI HOTEL 

  LESANTE LUXURY HOTEL & SPA 

  LIVADI NAFSIKA HOTEL 

  LOUIS CORCYRA BEACH 

  LOUIS KERKYRA GOLF 

  LUIS PLAGOS BEACH 

  LOUIS ZANTE BEACH 

  Iti LOUIS GRAND HOTEL 

  MARBELLA CORFU HOTEL 

  MATILDA HOTEL 

  PLANOS APART HOTEL 

  PLANOW BAY HOTEL 

  PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN 

  SUNSHINE CORFU HOTEL & SPA 

  TSILIVI ADMIRAL HOTEL 

  TSILIVI BEACH HOTEL 

  ZANTE MARIS HOTEL 

  ZANTE PARK HOTEL 

Πηγή: ΣΕΤΕ  

http://sete.gr/el/meli-sete/meli-sete/hartis-melon/?region_code=GRC-2883&pg=4
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2.8. Προφίλ τουριστών 

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

καταγράφει το προφίλ του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για διακοπές Ήλιος & 

Θάλασσα, Πολιτισμός & Θρησκεία και City Break και η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα 

του έργου.  
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2.9. Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης τουριστικής προσφοράς/ζήτησης της Περιφέρειας 

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

προϊόντων στην Περιφέρεια. 

Πίνακας 21: 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 21 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 22: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Ι.Ν.  

 

Όλες οι ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για διακοπές Η&Θ εξαιτίας και της νησιωτικότητας της 

Περιφέρειας. Την μεγαλύτερη ζήτηση από τις 5 ενότητες φαίνεται να εμφανίζουν η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος οι οποίες αποτελούν 

τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας.   

Όσον αφορά την προσφορά για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας, φαίνεται να είναι σε ικανοποιητικό βαθμό στο σύνολο της, με εξαίρεση 

τους μήνες υψηλής ζήτησης (Ιούλιος-Αύγουστος) και κυρίως στις ενότητες Κέρκυρας και Ζακύνθου όπου παρατηρείται η ζήτηση 

να υπερβαίνει την προσφορά. 
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Πίνακας 23: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Ι.Ν.  

 

Η ζήτηση για διακοπές Π&Θ είναι πολύ περιορισμένη και εντοπίζεται κυρίως στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας, την Κέρκυρα (οικία 

Καποδίστρια, Παλαιά πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO). Οι υπόλοιπες ενότητες 

εμφανίζουν πολύ χαμηλή ζήτηση για το προϊόν Π&Θ.   

Η προσφορά για διακοπές Π&Θ στην ενότητα Κέρκυρας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση και για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας.  
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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 24: 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 Ιονίων Νήσων λόγω της  νησιωτικότητας της και των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει στους επισκέπτες της, 

ανταγωνίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο τις Περιφέρειες: 

– Κρήτης: πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια και μουσεία), γεωμορφολογική 

ποικιλία (ορεινοί όγκοι, ακτές, πεδιάδες) που μπορούν να υποστηρίξουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καταλύματα ποικίλων 

κατηγοριών, παγκοσμίως γνωστή τοπική γαστρονομία, ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που βοηθούν στην επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου καθώς και αξιόλογο φυσικό περιβάλλον. 

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

των κυριότερων προορισμών της Περιφέρειας σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές. 

Γράφημα 22: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων των Ιονίων Νήσων και των κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: Review Pro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Στο διάγραμμα 22, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων και τους κύριους ανταγωνιστές της, που εμφανίζουν παρόμοια τουριστικά προϊόντα. Δείκτης άνω του 80% υποδηλώνει 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του γραφήματος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει υψηλά ποσοστά στους δείκτες ικανοποίησης των πελατών 

των ξενοδοχείων της σε σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υστερεί 

σημαντικά σε σύγκριση με τις Κυκλάδες σε όλους τους δείκτες ικανοποίησης, ενώ αντίθετα εμφανίζει το 2ο καλύτερο ποσοστό στους 

δείκτες GRI, σχέση ποιότητας/τιμής, δωμάτιο και καθαριότητα, ενώ υστερεί στους δείκτες τοποθεσία, εξυπηρέτηση και φαγητό/ποτό 

από τους άλλους ανταγωνιστές της.   
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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 25: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 
Πηγή: IPK International-επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

Τουρκία

Ισπανία

Ιταλία

Μάλτα

Κύπρος

Κροατία
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Εκτός του εσωτερικού ανταγωνισμού που εμφανίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, τα Ιόνια Νησιά αντιμετωπίζουν και διεθνή 

ανταγωνισμό που εντοπίζεται κυρίως στις όμορες και όχι μόνο χώρες, οι οποίες αποτελούν και τους κύριους ανταγωνιστές της 

Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάμεσα στους ανταγωνιστές είναι οι: 

– Ρίμινι - Ιταλία. Πόλη της Ιταλίας στην Αδριατική η οποία φημίζεται για το παραλιακό της μέτωπο (Αδριατική Ριβιέρα), το 

καλό φαγητό, την πλούσια ιστορία της και ξενοδοχειακές υποδομές στα παράλια της. 

– Αντάλια - Τουρκία. Η Αντάλια θεωρείται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πόλη της Τουρκίας και φημίζεται για την 

παραδοσιακή τουρκική κουλτούρα της, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της (η πόλη της Αντάλια είναι υπό την προστασία της 

Ουνέσκο), την έντονη ζωή, την μεγάλη ακτογραμμή της καθώς και τις ξενοδοχειακές υποδομές που αναπτύσσονται στα παράλια 

της. 

– Μπόντρουμ - Τουρκία. Παραλιακή πόλη της Τουρκίας η οποία είναι γνωστή για το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα 

(Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία), την έντονη νυχτερινή ζωή, την τοπική κουζίνα και για τις όμορφες παραλίες της. 

– Μαρμπέγια - Ισπανία. Η Μαρμπέγια βρίσκεται στις νότιες ακτές της Ισπανίας και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό 

με κίνηση όλο τον χρόνο και πολυτελή τουριστικά θέρετρα. 

– Ίστρια -Κροατία. Η Ίστρια είναι πόλη της Κροατίας η οποία βρίσκεται στην Αδριατική Θάλασσα, φημίζεται για τις εκτεταμένες 

ακτές της, την έντονη ζωή και την πλούσια ιστορία της (κυρίως Ρωμαϊκά μνημεία). Επίσης, η Ίστρια είναι γνωστή για διακοπές 

Yachting. 

– Μαγιόρκα - Ισπανία. Η Μαγιόρκα είναι το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό 

της Ισπανίας. Φημίζεται για τα παραλιακά της θέρετρα, την πλούσια ιστορία της (κάστρο Beliver, ο ναός Cathedral de Mallorca 

κ.α.), την έντονη νυχτερινή ζωή και τις υπέροχες παραλίες της. 

– Κύπρος. Η Κύπρος είναι νησιωτική χώρα της ανατολικής Μεσογείου με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Η Κύπρος 

φημίζεται για την τοπική της γαστρονομία, για τα τουριστικά της θέρετρα, το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα και της 

απαράμιλλης ομορφιάς παραλίες της. 
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Γράφημα 23: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων των Ιονίων Νήσων και των κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Στο διάγραμμα 23, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων σε σύγκριση με τους κύριους διεθνείς ανταγωνιστές της, που προσφέρουν παρόμοια τουριστικά προϊόντα. 

Από τα στοιχεία του γραφήματος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει ικανοποιητικά ποσοστά στους δείκτες με εξαίρεση τον 

δείκτη φαγητό/ποτό που καταλαμβάνει την 6η θέση. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά 

στους δείκτες GRI και καθαριότητα και την χαμηλότερη όπως αναφέρθηκε στο φαγητό/ποτό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

της, οι υπόλοιποι δείκτες κυμαίνονται σχεδόν στην μέση. 
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2.12. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου Περιφέρειας 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο φορέων έχουν 

υλοποιηθεί και δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά ενεργειών, με σαφή 

προσανατολισμό την αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας. Συγκεκριμένα: 

• Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού, όπως για 

παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ Δήμου Κεφαλονιάς και του Ναυτικού Oμίλου Lugano 

(Ελβετία). Σκοπός της συνεργασίας είναι η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της επικοινωνίας 

του νησιού με την Ελβετία, με σκοπό τις ευρύτερες συνεργασίες σε Πολιτιστικό, Τουριστικό, 

Εκπαιδευτικό, Αθλητικό και Επενδυτικό επίπεδο. Μάλιστα προβλέπεται η επίσημη 

εκπροσώπηση του Δήμου Κεφαλονιάς στη Διεθνή Έκθεση Ελβετικού Τουρισμού στο Lugano 

από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015. Επιπρόσθετα η συνεργασία προβλέπει και τη 

διοργάνωση κοινών δράσεων με το Ναυταθλητικό Όμιλο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την 

ενίσχυση του θαλάσσιου και αθλητικού τουρισμού.  

Αντίστοιχα, έχει ξεκινήσει η συνεργασία του Δήμου Κεφαλονιάς με το Δήμο Rueil-Malmaison 

της Περιφέρειας των Παρισίων, και μάλιστα η Κεφαλονιά παρουσίασε την Τουριστική 

Στρατηγική της, στο 1st European Festival Rueil-Malmaison, Tourism & Strategy, τον Ιούνιο 

του 2015. 

• Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. Συγκριμένα το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε 

συνέχεια της καταγραφής των τοπικών συνταγών και προϊόντων του Ιονίου, των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης σεμιναριακού τύπου, που έχουν επιτυχώς υλοποιηθεί έως 

τώρα, καθώς και του «σήματος επτανησιακής διατροφής», που έχει απονεμηθεί, έχει 

διοργανώσει εξειδικευμένες διαλέξεις στην Κεφαλονιά, με θέμα την Επτανησιακή Διατροφή 

και τον Τουρισμό. Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση του σήματος «τοπικής 

παραδοσιακής κουζίνας», σε περισσότερες επιχειρήσεις στην Κεφαλονιά, με απώτερο σκοπό 

την περαιτέρω ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και την ευρύτερη εφαρμογή της στα τοπικά 

εστιατόρια. Οι εξειδικευμένες διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Λέσχη 

Αρχιμαγείρων Ελλάδας.  

Επίσης, στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου,  δημιουργείται ο «Εικονικός 

Κόσμος των Ιονίων Νήσων» που περιλαμβάνει σε ένα μεγάλο μέρος του την Κέρκυρα. 

Πρόκειται για μια τρισδιάστατη απεικόνιση που, όπως έχει γίνει διεθνώς παραδεκτό για τη 

συγκεκριμένη τεχνολογία, μπορεί να προσφέρει το ποιοτικό διάφορο στην τουριστική 

προβολή. Προτείνεται διεθνώς η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και της 
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εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί. Με βάση αυτό, μπορούν να υλοποιούνται οι ακόλουθες 

ενδεικτικές δράσεις: 

α) Δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής (π.χ., video), 

β) Ανάδειξη περιεχομένου μέσω εικονικών αναπαραστάσεων, 

γ) Δημιουργία χώρων προβολής εικονικού κόσμου [θόλοι-cave], 

δ) Δημιουργία Εφαρμογών Εικονικής Περιήγησης, 

ε) Ανάπτυξη συστήματος εικονικής και επαυξημένης περιήγησης εντός πόλεως-Ανάπτυξη 

εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. 

Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία συλλογής, οργάνωσης, επαύξησης και 

επαναδιανομής της τουριστικής πληροφορίας με σχετικές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 

περιλαμβάνει επίσης τα εξής: 

α) Διαδραστική πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας [augmented reality] για την 

ενεργό ξενάγηση σε χώρους πολιτισμού ανοιχτού πεδίου και 

β) Ψηφιακούς διαδραστικούς χάρτες των δρόμων και των κτιρίων στην πόλη της Κέρκυρας 

και σε άλλα επιλεγμένα αξιοθέατα του νησιού. 

•      Εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως το πρώτο Kefalonia Bike Challenge, μία 

εκδήλωση ποδηλασίας -όχι αγώνας- που περιλαμβάνει μια συνολική απόσταση που πρέπει 

να καλυφθεί από κάθε ποδηλάτη 215 χλμ. σε χρονικό διάστημα 13,5 ωρών. Η ποδηλατική 

αυτή περιηγητική διαδρομή διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «O Πρόννησος» με 

συνδιοργανωτή τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών και έχει τη στήριξη του Δήμου της 

Κεφαλονιάς και της ΚΕΔΗΚΕ.  

Επίσης, ξεκινώντας από Κέρκυρα και περιοδεύοντας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας, 

πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο, η λεγόμενη Ρωσική Εβδομάδα στο Ιόνιο, μία 

πρωτοβουλία ελληνορωσικών φορέων, με ποικίλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της Ρωσικής 

Εβδομάδας, είχε πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα ένας διεθνείς αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

με τίτλο Goroda και θέμα «Η ιδανική πόλη-η πόλη των φιλοσόφων», στο πλαίσιο του οποίου 

περισσότεροι από 500 Ρώσοι αρχιτέκτονες φιλοξενήθηκαν στο νησί του Βίδο, προκειμένου 

να κατασκευάσουν τα έργα τους. Η δράση αυτή είχε τεράστια απήχηση, αλλά και πολύ 

μεγάλη προβολή στη Ρωσία όλο το χρόνο, προσκαλώντας τον κόσμο μέσα από τα 

μεγαλύτερα ΜΜΕ να επισκεφθούν την Κέρκυρα για να θαυμάσουν τα έργα του διαγωνισμού. 

• Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, όπως η επιτυχημένη συμμετοχή της Κεφαλονιάς στο 

«Διεθνές Δίκτυο Oμορφότερων Παραδοσιακών Χωριών της Μεσογείου» ως αποτέλεσμα της 
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συνεργασίας του Δήμου Κεφαλονιάς με τον Ιταλικό Ταξιδιωτικό Σύλλογο “Cefalonia for 

ever”.   

• Η χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου. O Δήμος Ζακύνθου, για παράδειγμα, 

προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Χpose-Zante:Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Τουριστικής Προβολής», το οποίο εστιάζει στην προβολή των διαθέσιμων 

τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου, καθώς και των 

παρεχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών έχοντας ως στόχο την τουριστική 

προβολή, δικτύωση και ανάπτυξη του Δήμου. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει 

εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη (portal), εφαρμογές εικονικής - ψηφιακής αναπαράστασης 

και περιήγησης, γεωχωρικά, χαρτογραφικά και περιγραφικά δεδομένα, εφαρμογές 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ψηφιακά θεματικά και χωρικά δίκτυα. Το 

Σύστημα στοχεύει στην καινοτόμα παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης όχι μόνο στο ευρύ 

κοινό που θα επισκεφτεί ή δύναται να επισκεφτεί τη Ζάκυνθο, αλλά και στο κοινό το οποίο 

σχετίζεται με την τουριστική ανάπτυξη του Νησιού, ή απλά θέλει να πληροφορηθεί σχετικά. 

• Ο Φεστιβαλικός τουρισμός. Ειδικά η Λευκάδα προσφέρει πλούσιες φεστιβαλικές  

εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους, πέραν του παγκοσμίως γνωστού Φεστιβάλ 

Φολκλόρ που πραγματοποιείται εδώ και πενήντα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

το Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας, το οποίο διοργανώνεται από την Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), την Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου 

Λευκάδας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ ΙΝ), με στόχο την 

ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας της Λευκάδας και των παραδοσιακών 

επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη γαστρονομία. 

• Η προώθηση τουρισμού κρουαζιέρας, ο οποίος εμφανίζει υψηλές ανοδικές τάσεις 

τα τελευταία χρόνια και αποτελεί το μόνο πραγματικό απτό παράδειγμα εξ’ αποτελέσματος, 

διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου. Η CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION 

EUROPE στην αναφορά της το 2014 «Contribution of Cruise Tourism to the Economies of 

Europe 2014 Edition» αναφέρει τα έξης: Η ζήτηση για κρουαζιέρες παρουσιάζει μεγάλη 

αύξηση τα τελευταία χρόνια τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες 10 ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες επιβιβάζονται οι 

περισσότεροι τουρίστες κρουαζιέρας. 

• Η προώθηση εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων, extreme sports, όπως 

η πρωτοβουλία του  Δήμου Ζακύνθου και του Οργανισμού Διαχείρισης Τουριστικού 

Προορισμού που διοργανώνουν ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός που φέρει τον τίτλο 

«DREAM WALKER». Αθλητές των extreme sports πραγματοποίησαν εντυπωσιακά άλματα 

με διάφορες τεχνικές (Dream Jump, Free Rope Jump), στο περίφημο Ναυάγιο της 
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Ζακύνθου. Στόχος είναι η τουριστική προβολή του πλούσιου γεωφυσικού αναγλύφου της 

Ζακύνθου με την καθιέρωση ετήσιων extreme αθλητικών συναντήσεων σε περιόδους μη 

τουριστικής αιχμής. 

• Η επένδυση στην εκπαίδευση και ενημέρωση, όπως η δράση του ΚΠΕ Λιθακιάς 

Ζακύνθου που παρέχει συστηματική ενημέρωση στους επισκέπτες του, αλλά και 

οργανωμένα προγράμματα που αφορούν θέματα υπευθυνότητας και ορθολογικής 

συμπεριφοράς των επισκεπτών των ευαίσθητων Περιβαλλοντικά περιοχών. Παράλληλα σε 

στρατηγικά σημεία των περιοχών ωοτοκίας της χελώνας Caretta Caretta  ή προστασίας 

άλλων οικότοπων, υπάρχουν εθελοντές που ενημερώνουν τους τουρίστες και τους 

παρέχουν χρήσιμους οδηγούς στις γλώσσες τους. 

• Οι διεθνείς αδελφοποιήσεις. Ο Δήμος της Ζακύνθου έχει ήδη ξεκινήσει τη 

διαδικασία αδελφοποίησης με την Επαρχία της Shandong, προσθέτοντας ένα καινούργιο 

κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις πολιτισμού και τουρισμού μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας και των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, 

ο Δήμος φιλοξένησε και ξενάγησε τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων ΜΜΕ της Κίνας, που 

αποτελείτο από δημοσιογράφους που καλύπτουν τον έντυπο, τηλεοπτικό και ηλεκτρονικό 

Τύπο της Κίνας, στα αξιοθέατα της Ζακύνθου, τις τουριστικές υποδομές, καθώς και 

πολιτιστικούς χώρους.  

• Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως το Διεθνές Συνέδριο για τις τέχνες και 

τις επιστήμες «Vesalius Continuum», αφιερωμένο στο μεγάλο Βέλγο ανατόμο Ανδρέα Βεζάλ 

που διοργάνωσε ο Δήμος Ζακύνθου και η Πρεσβεία του Βελγίου. 

Το 2010 ο τότε Δήμος Κερκυραίων είχε διοργανώσει Διεθνές Συνέδριο στην μνήμη του 

Κερκυραίου λογοτέχνη και διπλωμάτη Albert Cohen, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της 

Γαλλίας, της Ελβετίας και του Ισραήλ, μία δράση που συγκέντρωσε επισκέπτες από όλη την 

Ευρώπη, σε περίοδο μη τουριστικής αιχμής. 

• Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ενδεικτικά το  έργο 

“Magna Grecia Mare” ,που είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και αφορά στον Θαλάσσιο Τουρισμό, 

δραστηριότητες σχετικά με τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, τη νομοθεσία 

σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό και τις προοπτικές αγροτουριστικής αλιείας. 

Το έργο “Talking Lands: talks between the lands of Apulia and Greece”, οι γενικοί στόχοι 

του οποίου περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας 

όπως προκύπτει από την προφορική παράδοση, τη μετατροπή της αφηγηματικής και 

προφορικής παράδοσης σε εργαλείο γνωριμίας με τις πολιτιστικές αξίες, την ενθάρρυνση 
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της δημιουργίας κοινής πολιτιστικής ανάπτυξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη 

μετατροπή της προφορικής παράδοσης σε θεατρική παράσταση, την ενίσχυση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά. 

Το έργο “NetLam: Δίκτυο Μαρίνων της Νότιας Αδριατικής”, που έχει σαν στόχο τη 

δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο νότιο τμήμα της 

Αδριατικής, που θα συνδέει τις λιμενικές υποδομές όλων των εταίρων και θα επιτρέπει την 

τυποποίηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού τουριστικού δικτύου στον 

τομέα της ψυχαγωγικής ιστιοπλοΐας. Οι βασικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν: η 

διαμόρφωση ενός χάρτη των υφιστάμενων λιμανιών, η ανάλυση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και η δημιουργία ενός σχετικού καταλόγου, η δημιουργία και η διαχείριση ενός 

μοναδικού λογισμικού συστήματος κρατήσεων δια μέσου της ιστοσελίδας του 

προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων και υλικού προβολής. Το έργο 

επιθυμεί να αξιοποιήσει τα τουριστικά λιμάνια ως πύλες εισόδου σε μαρίνες που μπορούν να 

αναπτύξουν νέες δυνατότητες ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης. 

• H υιοθέτηση και εφαρμογή τοπικών συμφώνων, όπως το “Τοπικό Σύμφωνο 

Ελληνικού Πρωινού στην Κέρκυρα”, το οποίο εφαρμόζεται με πρωτοβουλία της Ένωσης 

Ξενοδόχων Κέρκυρας σε συνεργασία με το Δίκτυο Παραγωγών Τοπικών Προϊόντων “Η 

Κέρκυρα Παράγει”. Στόχος είναι η διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας με 

τον πρωτογενή τομέα της και η περαιτέρω γνωριμία των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών με 

τις γεύσεις του τόπου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ), “Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού”. 

• Τα τοπικά προγράμματα Leader, τα οποία χρηματοδότησαν  και χρηματοδοτούν 

επενδύσεις για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μικρών τουριστικών καταλυμάτων, για αγορά 

εξοπλισμού που αφορά σε δραστηριότητες με θαλάσσια σπορ και την ενίσχυση επενδύσεων 

σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα 

είναι η δημιουργία μικρών καταλυμάτων με δυναμικότητα το πολύ 40 κλινών και κυρίως η 

άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως 

ο αλιευτικός, ο καταδυτικός, ο ιστιοπλοϊκός και άλλα σπορ. 

• Η συμμετοχή σε διεθνείς πολιτισμικές προκλήσεις, όπως η πρόσφατη 

διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 από το Δήμο 

Κέρκυρας, μία πρωτοβουλία που σε περίπτωση επιτυχίας θα οδηγήσει σε διεύρυνση της 

τουριστικής περιόδου για την Κέρκυρα και στους δώδεκα μήνες.   

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Σύνδεσμο 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την Marketing Greece, συνδιοργανώνουν 
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την παρουσίαση των δράσεων τουριστικής προβολής και ανάδειξης του τουριστικού 

προϊόντος της ΠΙΝ, με θέμα: «Υποστήριξη του ΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ & της 

Marketing Greece, στο έργο της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρειας. 
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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: 

 Εξαιρετικός πολιτιστικός πλούτος,  

 Περιοχές φυσικού κάλους (NATURA), 

 Καλή αεροπορική σύνδεση με μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών πόλεων, 

 Ανεπτυγμένος τουριστικός τομέας, 

 Διεθνής αίγλη της Κέρκυρας και αναγνωρισιμότητα των υπόλοιπων νησιών. 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό τομέα 

της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Εποχικότητα του τουρισμού με κίνηση από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο, 

 Εποχικότητα αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό (Μάρτιος-Νοέμβριος), 

 Ανεπαρκείς έως προβληματικές υποδομές (οδικό δίκτυο, ακατάλληλα λιμάνια για 

ενδοπεριφερειακή σύνδεση της ΒΔ Κέρκυρας με την Ιταλία, προβλήτες 

κρουαζιερόπλοιων, αεροδρόμια), 

 Ανεπαρκής ενδοπεριφερειακή συγκοινωνία σε αντιδιαστολή με αρκετά ανεπτυγμένη 

εξωπεριφερειακή, 

 Απουσία σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων πολιτισμού, 

 Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης πληθυσμού και συμμετοχής σε πρακτικές δια βίου 

μάθησης. 
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Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο τουριστικό τομέα των Ιονίων Νήσων είναι: 

 Απορρόφηση μεγαλύτερου μεριδίου τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. 

οικο- / αγροτουρισμός, υποδομές κρουαζιέρας) κλπ.  

 Ανάπτυξη του αερολιμένα της Κέρκυρας σε κύρια πύλη αεροπορικής εισόδου της ΒΔ 

Ελλάδας με επέκταση των πτήσεων εξωτερικού και κατά τον χειμώνα, 

 Επέκταση της τουριστικής περιόδου και κατά τον χειμώνα (αρχικά στην Κέρκυρα). 

 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στον τουριστικό τομέα της Περιφέρειας είναι: 

 Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της κρίσης, 

 Κατακερματισμένη τουριστική προσφορά, με ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών, 

 Ανταγωνισμός στο τομέα του τουρισμού και της κρουαζιέρας από αναδυόμενα κέντρα 

(π.χ. Κροατία). 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Ο τουρισμός στα Ιόνια Νησιά αποτελεί τον βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας βοηθώντας τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ όσο και στην μείωση της ανεργίας έστω 

και εποχιακά. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω της νησιωτικότητας της αποτελεί δημοφιλή 

Ελληνικό προορισμό για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια 

γίνονται προσπάθειες προώθησης και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

(πολιτιστικός/θρησκευτικός, φυσιολατρικός/περιηγητικός κ.α.) 

Τα κυριότερα παραδείγματα δυναμικών τουριστικών προϊόντων που προσφέρει η Περιφέρεια 

είναι: 

1. Η ενότητα Κέρκυρας ως προορισμό Ήλιος & Θάλασσα: η ενότητα Κέρκυρας 

αποτελείται από ένα σύμπλεγμα νησιών, τα οποία φημίζονται για τις απαράμιλλης 

ομορφιάς παραλίες τους και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον τους. Η ενότητα 

Κέρκυρας δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ενότητες υποβοηθούμενη και από τις σημαντικές υποδομές που διαθέτει 

(αεροδρόμιο, λιμάνι, χώρους προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων). Στην ενότητα 

καταγράφονται 8 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Το προϊόν Ήλιος και 

Θάλασσα σε συνδυασμό με το πολιτιστικό πλούτο (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Παλαιόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας, Οικία Καποδίστρια κ.α.) που διαθέτει 

η ενότητα και με την εντονότερη προώθηση τους θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω 

ώθηση στην τουριστική επισκεψιμότητα της. 

2. Η Ζάκυνθο ως προορισμό Ήλιος & Θάλασσα: η ενότητα Ζακύνθου αποτελεί 

νησιωτικό προορισμό μεγάλου μεγέθους με σημαντική αναγνωρισιμότητα στο 

εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό σε 

αφίξεις της Περιφέρειας μετά την Κέρκυρα. Η Ζάκυνθος διαθέτει 24km παραλίας 

διαθέσιμα για κολύμβηση. Στην ενότητα καταγράφονται 7 παραλίες βραβευμένες με 

γαλάζια σημαία. 
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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.) σε όλες τις ενότητες της Περιφέρειας και κυρίως στην 

Κέρκυρα και την Ζάκυνθο 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* σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, 

κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. 

 Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ.), με τη συμμετοχή τοπικών δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων επαγγελματιών με κατάλληλες 

δεξιότητες (αρχαιολόγους, βοτανολόγους, γεωλόγους, οινοποιούς κλπ.). 
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 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 ενεργοποίησης Επιτροπής Παρακολούθησης: για την 

υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος και τον συντονισμό της 

τοπικής προσπάθειας. 

 Συντονισμένες προσπάθειες προβολής του τουριστικού προϊόντος: 

Διάθεση πόρων με βάση συγκεκριμένους στόχους, σωστό προγραμματισμό 

και προτεραιοποίηση. 

 Επικοινωνία και συνεργασίες με άλλες περιφέρειες: κρατικούς φορείς, 

διεθνείς οργανισμούς κλπ. για συλλογική προσπάθεια προώθησης του 

Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

 Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των φορέων 

του τουρισμού: για την επίκαιρη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση, 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

 Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των παραγωγικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της τοπικής τουριστικής 

οικονομίας. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.3: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού- 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 92 

 

 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. 

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 τόσος 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 
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διαφορετικών τουριστικών έργων. Η εποχικότητα κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


