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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.5.1.02.04 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 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 Στερεάς Ελλάδας 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 ΠΣΕ 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 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.  

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

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά-δείκτες για τον Ελληνικό τουρισμό από την εταιρία ReviewPro. 

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

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

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.1. Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μία διοικητική Περιφέρεια στο γεωγραφικό διαμέρισμα 

της Κεντρικής Ελλάδας. Συνορεύει με τις Περιφέρειες Θεσσαλίας στα βόρεια, Δυτικής 

Ελλάδας στα δυτικά και νοτιοδυτικά και την Αττική στα νοτιοανατολικά. Ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας σύμφωνα με στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή, 2011) είναι 547.390 

κάτοικοι και η πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Λαμίας. 

Η Περιφέρεια καταλαμβάνει συνολική έκταση 15.549Km2, (ποσοστό 11,8% της συνολικής 

έκτασης της χώρας), με 230 χλμ. μήκος και 95 χλμ. πλάτος και διαθέτει ενδιαφέροντα και 

πολύμορφα γεωμορφολογικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν από ενότητα σε ενότητα αλλά και μέσα σε κάθε ενότητα, δημιουργώντας ένα 

σύνολο με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως, πλούσια και αξιόλογη παραγωγική βάση – 

αγροτική παραγωγή και βιομηχανία – ορεινούς όγκους, λατομικές περιοχές, μεγάλα δάση, 

πεδιάδες, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά, ακτές ακόμα και νησί, σημαντικό φυσικό, 

πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και δυνατότητες υπηρεσιών ειδικά στον τουρισμό και το 

εμπόριο. Το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας είναι ορεινό ή ημιορεινό (ποσοστό 47,4% 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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και 31,8% αντίστοιχα της συνολικής έκτασης) ενώ το πεδινό είναι μόλις το 20,8% της 

έκτασης.  Έχει έδρα την πόλη της Λαμίας, η οποία αποτελεί και πρωτεύουσα της ενότητας 

Φθιώτιδας. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χωρίζεται σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες: 

Η Π.Ε. Βοιωτίας συνορεύει βόρεια με την Ενότητα Φθιώτιδας, δυτικά με την Φωκίδα, νότια 

βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και συνορεύει με την Περιφέρεια Αττικής και ανατολικά 

βρέχεται από τον Ευβοϊκό κόλπο. Η συνολική έκταση της είναι 3.211km2 και αποτελεί το 

20,65% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Η Βοιωτία έχει πληθυσμό 117.920 

κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι η πόλη της Λιβαδειάς.  

Η Βοιωτία είναι περιοχή πεδινή και πολύ εύφορη. Η ορεινή της έκταση είναι πολύ μικρή. 

Αναλυτικά η κατανομή του εδάφους σε κατηγορίες έχει ως εξής: 40% πεδινή, 38% 

ημιορεινή και 22% ορεινή. Οι μεγαλύτερες πεδιάδες της είναι της Θήβας, της Χαιρώνειας 

και της Κωπαϊδας (που σχηματίστηκε ύστερα από την αποξήρανση της ομώνυμης λίμνης). 

Οι πεδιάδες αυτές βρέχονται από μικρούς ποταμούς και χειμάρρους, κυριότεροι από τους 

οποίους είναι ο Ασωπός στα δυτικά της, που πηγάζει από τον Κιθαιρώνα και χύνεται στον 

Ευβοϊκό κόλπο, ο Βοιωτικός Κηφισός που χύνεται στην Υλίκη λίμνη και ο Λιβαδόστρας που 

χύνεται στον Κορινθιακό κόλπο. Μικρότεροι ποταμοί είναι οι παραπόταμοι του Κηφισού, 

Μόρνος και Μέλας. 

Η Ενότητα έχει δύο λίμνες, την Υλική και την Παραλίμνη, που τροφοδοτούν με τα νερά 

τους τη λίμνη του Μαραθώνα. Τα λεκανοπέδια της Βοιωτίας περιβάλλονται από τα βουνά: 

Ελικώνα (1.748μ.), Κιθαιρώνα (1.409μ.), Παρνασσό (2.400μ.), Νεραϊδολάκκωμα 

(1.678μ.), Μασσάπιο (1.201μ.) και Χλωμό (1.081μ.). 

Η Π.Ε. Φθιώτιδας συνορεύει με τις Ενότητες Ευβοίας μέσω του Ευβοϊκού κόλπου στα 

ανατολικά, Βοιωτίας και Φωκίδας στα νότια, Αιτωλοακαρνανίας στα νοτιοδυτικά, Ευρυτανίας 

και Καρδίτσας στα δυτικά, Λάρισας στα βόρεια και Μαγνησίας στα ανατολικά. Η συνολική 

έκταση της είναι 4.441km2 που αποτελεί το 28,56% του συνόλου της Περιφέρειας. Ο 

πληθυσμός της ενότητας είναι 158.231 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι η πόλη 

της Λαμίας. 

Η μορφολογική κατανομή του εδάφους της έχει ως εξής: 37,9% ορεινές εκτάσεις, 42,2% 

ημιορεινές περιοχές και 19,9% πεδινές περιοχές. Τα σημαντικότερα βουνά που 

εμφανίζονται στην ενότητα είναι: στα βορειοδυτικά σύνορα με την Ευρυτανία το χώρο 

καταλαμβάνουν οι νοτιοανατολικές απολήξεις της νότιας Πίνδου, με πιο αξιόλογη κορφή τα 

Λυκομνήματα (1.522μ.), νοτιότερα ορθώνεται ο Τυμφρηστός (2.315μ.) και η Καλιακούδα 
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(1.720μ.), στο νοτιοδυτικό τμήμα, στα όρια με την ενότητα Φωκίδας εκτείνονται τα 

Βαρδούσια όρη με σημαντικότερες κορυφές τη Μεγάλη Χούνη (2.293μ.), το Σινάνι 

(2.054μ.) και τον Ομαλό (1.750μ.), στα ανατολικά των Βαρδουσίων βρίσκεται το όρος Οίτη 

(2.152μ.), ενώ στο ανατολικό μέρος βρίσκονται τα μικρότερα βουνά Καλλίδρομο (1.372μ.), 

Κνημίς (938μ.) και Χλωμό (1.081μ.). 

Τα κυριότερα ποτάμια που διαρρέουν την Φθιώτιδα είναι: ο Σπερχειός ο οποίος πηγάζει 

από τον Τυμφρηστό και χύνεται στο Μαλιακό κόλπο και ο Γοργοπόταμος ο οποίος θεωρείται 

από τους μεγαλύτερους χείμαρρους. Τέλος, δύο είναι οι πεδιάδες που συναντούμε στην 

Ενότητα Φθιώτιδας, αυτές του Σπερχειού και της Λοκρίδος. 

Η Π.Ε. Εύβοιας περιλαμβάνει τα νησιά Εύβοια και Σκύρο, καθώς και μικρό τμήμα της 

ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Ελληνικού 

αρχιπελάγους μετά την Κρήτη. Είναι χωρισμένη από την κυρίως χώρα της Ελλάδας από την 

Ευβοϊκή θάλασσα η οποία αποτελείται από δύο μεγάλους κόλπους. Η συνολική έκταση της 

είναι 4.167km2 που αποτελεί το 26,8% του συνόλου της Περιφέρειας. Ο πληθυσμός της 

ενότητας είναι 210.815 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι η πόλη της Χαλκίδας.  

Η μορφολογική κατανομή του εδάφους της έχει ως εξής: ορεινές εκτάσεις 36,93%, 

ημιορεινές εκτάσεις 37,84% και πεδινές εκτάσεις 25,23%. Τα σημαντικότερα βουνά της 

ενότητας είναι: το Τελέθριο (970μ.), το Καντήλι (ή Κούρβελο, 1.225μ.), η Δίρφυς 

(ψηλότερη κορυφή το Δελφί, 1.743μ.), ο Όλυμπος (1.172μ.) και η Όχη Ευβοίας (1.398μ.). 

Τα ποτάμια που διαρρέουν την Εύβοια είναι: 

 Ο Μηλεύς, πηγάζει από το όρος Ξηρό και εκβάλλει στη θάλασσα. Διαρρέει την 

πεδιάδα του Μαντουδιού. 

 Ο Πήλας, πηγάζει από τη Δίρφυ, διαρρέει τον κάμπο της Χαλκίδας και χύνεται στον 

Ευβοϊκό κόλπο. 

 Ο Γερανιάς, πηγάζει από το βουνό Ξηρό και χύνεται στο Ευβοϊκό κόλπο. 

 Ο Συπιάδας, πηγάζει από το βουνό Ξηρό και χύνεται στον Ευβοϊκό και  

 Ο Ίμβροσος. 

Τέλος, οι σπουδαιότερες πεδιάδες είναι αυτές που βρίσκονται στις περιοχές της Χαλκίδας, 

της Ιστιαίας, των Ψαχνών, του Μαντουδιού, του Αμαρύνθου, της Κύμης, του Αλιβερίου και 

της Καρύστου. Ενώ στην ενότητα συναντάμε και μια λίμνη αυτή της Δύστου, που βρίσκεται 

στην ομώνυμη περιοχή. 

Η Π.Ε. Φωκίδας συνορεύει με τις ενότητες Βοιωτίας ανατολικά, Φθιώτιδας βόρεια και 

Αιτωλοακαρνανίας δυτικά ενώ στα νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο. Η συνολική 
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έκταση της είναι 2.120km2 που αποτελεί το 13,63% του συνόλου της Περιφέρειας. Ο 

πληθυσμός της ενότητας είναι 40.343 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι η πόλη 

της Άμφισσας. 

Η Φωκίδα αποτελεί μια από τις πιο ορεινές περιοχές της Ελλάδας καθώς από τα 2.120km2 

της συνολικής έκτασης της, το 96,7% καταλαμβάνουν οι ορεινές εκτάσεις, το 1,5% είναι 

ημιορεινές εκτάσεις και μόλις το 1,8% καλύπτονται από πεδινές εκτάσεις.  

Στο βορειοδυτικό τμήμα της, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ εκτείνονται τα Βαρδούσια Όρη με 

μέγιστο υψόμετρο 2.495μ., στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της στα όρια με την ενότητα 

Φθιώτιδας  ορθώνεται το όρος Οίτη με μέγιστο υψόμετρο 2.152μ. Στο κέντρο της ενότητας 

στα όρια των δύο επαρχιών του, εκτείνεται το όρος Γκιώνα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Η Γκιώνα 

είναι το πέμπτο σε ύψος Ελληνικό βουνό και το υψηλότερο στη νότια Ελλάδα (2.510μ.). 

Συνορεύει στα δυτικά με τα Βαρδούσια, από τα οποία τη χωρίζει ο ποταμός Μόρνος, στα 

νοτιοανατολικά με τον Παρνασσό, στα βορειοανατολικά με το Καλλίδρομο και στα βόρεια 

με την Οίτη. Στις νότιες απολήξεις της Γκιώνας, αποτελώντας ουσιαστικά προέκταση της, 

εκτείνονται τα Όρη Λιδωρικίου με μέγιστο υψόμετρο 1.786μ. Στο ανατολικό τμήμα της, στα 

όρια με την Ενότητα Βοιωτίας εκτείνονται οι δυτικές απολήξεις του Παρνασσού με 

υψηλότερη κορυφή τη Λιάκουρα (2.457μ.). 

Τα πεδινά εδάφη της είναι ελάχιστα. Εκτείνονται στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου και 

του κόλπου της Ιτέας, στην κοιλάδα του Μόρνου και στον άνω ρου του ποταμού Κηφισού. 

Μοναδική αξιόλογη πεδινή περιοχή είναι η πεδιάδα της Άμφισσας. Τα ποτάμια που 

διασχίζουν την Φωκίδα είναι: 

 Ο Μόρνος, πηγάζει από την Οίτη, δέχεται πολλούς παραπόταμους και χύνεται στα 

όρια του Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου. 

 Ο Βοιωτικός Κηφισός, πηγάζει από την Γκιώνα και διαρρέει την κοιλάδα της Γραβιάς. 

 Ο Σαλωνίτικος, είναι χείμαρρος που πηγάζει από την Γκιώνα, διαρρέει την κοιλάδα 

της Άμφισσας και χύνεται στον Κρισσαίο κόλπο. 

Τέλος, στην ενότητα υπάρχει η λίμνη του Μόρνου που βρίσκεται 5km στα νότια του 

Λιδωρικίου, έγινε φράγμα για την ύδρευση της Αθήνας χωρητικότητας 500 εκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων και θεωρείται από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της Ευρώπης.  

Η Π.Ε. Ευρυτανίας συνορεύει με τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας στα δυτικά και νότια, 

Καρδίτσας βόρεια και βορειοανατολικά και Φθιώτιδας στα ανατολικά. Η συνολική έκταση της 

είναι 1.869km2, που αποτελεί το 10,36% του συνόλου της Περιφέρειας. Ο πληθυσμός της 

είναι 20.081 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και η έδρα της είναι η πόλη του Καρπενησίου. 
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Είναι η πιο ορεινή ενότητα της Ελλάδας γιατί βρίσκεται πάνω στη Ν Πίνδο (100% ορεινές 

εκτάσεις), που εκτείνεται στο χώρο του. Οι σπουδαιότερες κορυφές των Αγράφων είναι το 

Βουτσινάκι (2.154μ.), το Ντελιμίδι (2.163μ.), η Φτέρη (2.128μ.) και η Λιάκουρα (2.453μ.). 

Ανατολικά είναι ο όγκος της Βουλγάρας (1.690μ.), στο κέντρο ο Τυμφρηστός και πιο νότια 

η Καλιακούδα (2.101μ.) και το Παναιτωλικό (1.924μ.), που ορίζει τα σύνορα προς την 

Αιτωλοακαρνανία. 

Τα σπουδαιότερα ποτάμια, με κατεύθυνση από Β προς Ν, είναι ο Αχελώος με τους 

παραπόταμους του Ταυρωπό, Αγραφιώτη και Μέγδοβα. Το μεγάλης στρατηγικής σημασίας 

υψίπεδο του Καρπενησίου διαρρέεται από τους μικρούς ποταμούς Τρικεριώτη, 

Καρπενησιώτη και Κρικελοπόταμο. Στον Ταυρωπό κατασκεύασε η ΔΕΗ φράγμα και 

σχηματίστηκε η ομώνυμη λίμνη, με τα νερά της οποίας κινείται το υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο κοντά στην Καρδίτσα. 

Το κλίμα της Στερεάς Ελλάδας ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο. Στα παράλια είναι γενικά 

Μεσογειακό με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες και στο εσωτερικό, σε μεγαλύτερο 

υψόμετρο, γίνεται Ηπειρωτικό, με χιονοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα. Στις δυτικές 

πεδινές περιοχές ο χειμώνας είναι πιο ήπιος με αρκετές βροχές, ενώ στη διάρκεια του 

καλοκαιριού παρατηρούνται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που συχνά ξεπερνούν τους 40°C 

και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Στην Ανατολική Στερεά, λόγω των ορεινών όγκων, ο 

χειμώνας είναι πιο ψυχρός και το καλοκαίρι πιο δροσερό και ξηρό σε σχέση με τα δυτικά. 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχει σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων 

περιοχών προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη Εθνική και Διεθνή νομοθεσία 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι θεσμοθετημένες περιοχές είναι: 

 2 Εθνικοί Δρυμοί (Όροι Οίτη και Παρνασσού), 

 2 Αισθητικά Δάση (Δάσος Τιθορέας Φθιώτιδας και Δάσος Στενής Εύβοιας), 

 2 Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (Όροι Οίτη και Παρνασσού), 

 1 Προστατευόμενη περιοχή μέσω της Συνθήκης Ramsar (Υγροβιότοπος «Αγ. 

Παρασκευής-Λαμίας» ΠΕ Φθιώτιδας), 

 14 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 

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

 1 Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (Υπόλειμμα Υδροχαρούς Δάσους στην Ιστιαία 

Ευβοίας) και  

 1 Βιογενετικό Απόθεμα (Εθνικός Δρυμός Οίτης). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη την 

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

ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), 830 περίπου οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 

οικισμοί.  Στην συνέχεια καταγράφονται οι παραδοσιακοί οικισμοί που συναντάμε στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Βοιωτίας Αράχωβα 

Π.Ε. Εύβοιας 

Κύμη 

Άγιος Ιωάννης 

Χώρα Σκύρου 

Π.Ε. Ευρυτανίας 

Καρπενήσι 

Δομιανοί 

Φουρνάς 

Φιδάκια 

Π.Ε Φθιώτιδας 
Αμφίκλεια 

Αχινός Φθιώτιδας 

Π.Ε Φωκίδας 

Γαλαξείδι 

Δελφοί 

Κουπάκι 

Κροκύλειο 

Χρισσό 

Χάρμαινα 

Ζοριανός 

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

  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί πόλος έλξης διαφόρων ειδών τουρισμού, με 

κυριότερο τον Πολιτιστικό. Τα σημαντικά ευρήματα της Νεολιθικής περιόδου και τα μνημεία 

της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, τα ιστορικά μνημεία της Μεταβυζαντινής περιόδου 

(1453-1830) αλλά και Νεότερων Μνημείων (1830-), συνθέτουν ένα πλούσιο πολιτιστικό 

απόθεμα. Σ’ αυτό το απόθεμα προστίθεται, επίσης, ο λαογραφικός πλούτος, οι σύγχρονες 

πολιτιστικές υποδομές όπως είναι τα μουσεία, τα λαογραφικά κέντρα, οι πινακοθήκες, τα 

ήθη και τα έθιμα και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τέλος, το αξιόλογο και σε αρκετές 

περιοχές εξαιρετικά αξιόλογο τοπίο, αποτελεί επίσης όχι μόνο φυσικό αλλά και ιστορικό-

πολιτιστικό πόρο, αφού αποτυπώνει στο χώρο, τον τρόπο ανάπτυξης αιώνων και χιλιετιών. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους που 

συναντάμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί και Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ωράριο 

Π.Ε. Βοιωτίας     

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών* 8:00-15:00 Μυκηναϊκό Ανάκτορο  

Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου* 08:00-15:00 Κάδμειον  

Μουσείο Σχηματαρίου* 08:30-15:00 Ναός Ισμήνιου Απόλλωνος  

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας* 08:00-15:00 Ιερό Καβείρων* 08:30-15:00 

  Ορχομενός- Μυκηναϊκό Ανάκτορο* 08:30-15:00 

  Αρχαιολογικός χώρος Αλίαρτου* 08:30-15:00 

  Δαύλεια* 08:30-15:00 

  Θήβα* 08:30-15:00 

  Εύτρηση* 08:30-15:00 

  Λιθαρές* 08:30-15:00 

  Θίσβη* 08:30-15:00 

  Χαιρώνεια* 08:30-15:00 

  Ακρόπολη Πανοπέως* 08:30-15:00 

  Μεσαιωνικό Φρούριο- Λειβαδιά  

  Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλα* 08:30-15:00 

  Αντίκυρα* 08:30-15:00 

  Ακρόπολη Αρχαίων Σιφών* 08:30-15:00 

  Κορσιαί Βοιωτίας* 08:30-15:00 

  Κοιλάδα των Μουσών   

  Ακραίφνιον – Πτώον* ανοικτοί συνεχώς 

  Πλαταιές* 08:30-15:00 

  Θεσπιές* 08:30-15:00 

  Μονή Οσίου Λουκά* 09:00-17:00 
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  Μονή Παναγίας Σκριπούς   

  Μονή Σαγματά  

  Μονή Τίμιου Σταυρού  

  Μονή Αγ. Ιερουσαλήμ  

  Ιερά Μονή Όσιου Σεραφείμ   

  Μονή Ταξιαρχών  

  Παναγιά Μακαριώτισσα  

Π.Ε. Εύβοιας       

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας  Αρχάμπολη (Ευαγγελισμός)*  08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου* 08:00-15:00 Κύμη (Βιγλατούρι Κύμης)*  08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου* 08:00-15:00 Μαγαζιά Σκύρου*  08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας* 08:00-15:00 Μάνικα*  08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Άννας  Αμάρυνθος*  08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Κύμης  Ιερό Αυλιδείας Αρτέμιδος*  08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Σκύρου (Μουσείο 
Φαλτάιτς) 

 Δύστος (Καστρί Δύστου)*  08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας   Αρτεμίσιο*  08:30-15:00 

Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής "Ναυτίλος"  Ερέτρια*  08:30-15:00 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας  Λευκαντί (Ξερόπολη)*  08:30-15:00 

  Καστρί Ποταμίας*  08:30-15:00 

  Καλογερόβρυση (Φύλλα)*  08:30-15:00 

  Μονή Αγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ   

  Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων   

  Μονή Αγίου Νικολάου Άνω Βάθειας  

  Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών  

  Μονή Οσίου Δαυίδ  

Π.Ε. Ευρυτανίας       

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  Γεφύρι της Τέμπλας (Ασπροπόταμος)    

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19409
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Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού  Γεφύρι στο Στένωμα Ευρυτανίας    

Μουσείο Παλαιού Μικρού Χωριού   Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο στο Κρίκελλο 
Ευρυτανίας  

  

Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας  
& Οικία Χρ. Καραπιπέρη 

 Κρήνη στη Χρύσω Ευρυτανίας   

Μουσείο Βίνιανης  Νερόμυλος στο Στένωμα Ευρυτανίας   

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Δομνίστας  Νερόμυλος στη θέση Διάσελο 
Κορυσχάδων  

 

Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας  Νερόμυλος στη Χρύσω Ευρυτανίας   

  Ιερά Μονή Προυσσού  

  Ιερά Μονή Τατάρνας  

  Ησυχαστήριο Οσίας Μαρία  

    Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Βραγγιανών (Βραγγιανά) 

 

Π.Ε. Φθιώτιδας       

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας* 08:00-15:00 Θερμοπύλες* 08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης* 08:00-15:00 Ιερό του Απόλλωνος των Αβών 
(Καλαπόδι)* 

08:30-15:00 

Αρχαιολογική Συλλογή Τιθορέας*  Δαφνούσια Λοκρίδας (Αρκίτσα)* 08:30-15:00 

Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας* 08:00-15:00 Αλαί (Άγιος Ιωάννης Θεολόγος 
Μαλεσίνας)* 

08:30-15:00 

Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας* 08:30-15:00 Ανδρών* 08:30-15:00 

Μουσείο του Εθνικού Δρυμού της Οίτης  Αρχαία Τραχίνια  

  Κύνος* 08:30-15:00 

  Λάρυμνα* 08:30-15:00 

  Εχίνος* 08:30-15:00 

  Ελάτεια* 08:30-15:00 

  Ακρόπολη της αρχαίας Πρόερνας* 08:30-15:00 

  Γλύφα (Νεκροταφείο ταφικών κύκλων)* 08:30-15:00 

  Ακρόπολη της αρχαία πόλη της Αλαίας 
στον Θεολόγο 

 

  Κάστρο Λαμίας* 08:30-15:00 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19413
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=20082
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=20082
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19410
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  Βυζαντινό κάστρο Υπάτης  

  Κάστρο Δρυμαίας  

  Κάστρο Αχινού  

  Βαρκά Υπάτης (Λουτρά Υπάτης)* 08:30-15:00 

  Μοναστήρι Αγίας Αγάθωνος  

  Ιερά Μονή Δαμάστας  

  το Μοναστήρι Παναγιάς Προυσσιώτισσας 
Βαρδάτες 

 

  Μοναστήρι Μεταμόρφωση του Σωτήρος  

  Μοναστήρι της Παναγιάς της 
Γαυρώτισσας 

 

Π.Ε. Φωκίδας        

Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου* κλειστή για το κοινό Κίρρα- Ιτέα* 08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας* 09:00-16:00 Λιλαία - Πολύδροσο (Κάτω Αγόριανη)* ανοικτό συνεχώς 

Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου* 08:30-15:30 Δωρίδα (Δήμος Δωριέων)* ανοικτό συνεχώς 

Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου* 08:30-15:00 Οχυρώσεις Δυτικής Λορκίδας* ανοικτό συνεχώς 

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών* 08:00-20:00 Δεσφίνα* ανοικτό συνεχώς 

  Γλύφα* ανοικτό συνεχώς 

  Τολοφώνα* ανοικτοί συνεχώς 

  Πάνορμος* ανοικτοί συνεχώς 

  Αγία Ευθυμία* ανοιχτό συνεχώς 

  Δελφοί* 08:00-19:00 

  Άμφισσα* ο χώρος είναι διαρκώς 
επισκέψιμος 

  Κάλλιον* ανοικτό συνεχώς 

  Κρίσσα * ανοικτοί συνεχώς 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4924
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2428
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  Χάλειον*1 ο χώρος είναι διαρκώς 
επισκέψιμος 

  Μοναστήρι Προφήτη Ηλία  

  Ιερά Μονή Βαρνάκωβας  

  Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου  

  Μοναστήρι Αγ. Ιωάννη Θερμών  

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

 

Οι επισκέψεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καταγράφονται ανά Ενότητα και ανά 

μήνα στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

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

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

Μουσεία 

 Βοιωτίας 1.949 1.536 1.886 3.653 3.886 2.884 2.876 2.591 3.701 3.339 1.788 1.269 31.358 

 Εύβοιας 196 344 353 1.773 987 1.603 1.523 2.464 1.758 1.155 236 62 12.454 

 Φθιώτιδας 656 975 1.318 1.207 1.321 785 285 1.625 892 348 974 443 10.829 

 Φωκίδας 6.618 6.755 15.797 27.821 22.875 18.685 19.420 20.119 21.389 19.228 6.924 6.124 191.755 

Σύνολο  7.297 9.610 19.354 34.454 29.069 23.957 24.104 26.799 27.740 24.070 9.922 7.898 246.396 

Αρχαιολογικοί χώροι 

 Βοιωτίας 121 31 236 194 202 129 114 54 88 257 198 238 1.862 

 Φθιώτιδας 0 10 0 0 0 0 0 1.290 0 11 0 0 1.311 

 Φωκίδας 7.925 8.821 22.589 34.305 31.969 30.831 35.077 39.037 36.349 29.563 9.522 7.956 293.944 

Σύνολο 8.046 8.862 22.825 34.499 32.171 30.960 35.191 40.381 36.437 29.831 9.720 8.194 297.117 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε, ότι η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα μουσεία της Περιφέρειας εντοπίζεται στην ενότητα Φωκίδας 

(Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών κ.α.), ενώ οι υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν μικρή επισκεψιμότητα. Όσον αφορά την επισκεψιμότητα στα 

Μουσεία της Περιφέρειας, η μεγαλύτερη εντοπίζεται επίσης στην ενότητα Φωκίδας (Δελφοί, Άμφισσα κ.α.) με τις υπόλοιπες ενότητες να 

εμφανίζουν πολύ μικρή επισκεψιμότητα. 
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Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως του μήνες Απρίλιο-Οκτώβριο όπου καταγράφεται η έναρξη της 

καλοκαιρινής περιόδου. 

 

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

 

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

Από το έδαφος της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ που 

σήμερα αποτελεί το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην Περιφέρεια. 

Αναλυτικότερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι Κύριοι 

Οδικοί Άξονες: 

1) Αθήνα-Λαμία-Θεσσαλονίκη (ΠΑΘΕ), 

2) ΠΑΘΕ-Χαλκίδα–Κύμη, 

3) Λαμία-Άμφισσα-Αντίρριο–Πάτρα, 

4) Λαμία-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Παναγιά/Ηγουμενίτσα (Ε65), 

5) Θήβα-Ελευσίνα (ΠΑΘΕ). 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι δευτερεύοντες Οδικοί 

Άξονες 

1) Θήβα-Λιβαδειά-Ιτέα (Παράκαμψη Δελφών), 

2) Λαμία-Καρπενήσι–Αγρίνιο, 

3) ΠΑΘΕ/Γλυφά, 

4) Αιδηψός/Ιστιαία–Χαλκίδα, 

5) Αλιβέρι–Κάρυστος, 

6) Λιβαδειά-Λαμία–Δομοκός. 

Επίσης, από την Περιφέρεια διέρχεται υποσύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών. Η 

σιδηροδρομική υποδομή αποτελεί τμήμα της αναβαθμιζόμενης διεθνούς γραμμής Πειραιώς-

Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης και εξυπηρετεί τα περισσότερα κύρια αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας. Ανεξάρτητα από την αναμφίβολη σκοπιμότητα ενίσχυσης του ρόλου του 

σιδηροδρόμου, το υποσύστημα των οδικών μεταφορών παραμένει αναντικατάστατο για το 

μέγιστο ποσοστό των μετακινήσεων προσώπων και εμπορευμάτων στο εσωτερικό την 

ηπειρωτικής χώρας. 

Η Περιφέρεια λόγω των εκτεταμένων ακτών της, της παραγωγικής της υποδομής και του 

νησιωτικού χαρακτήρα της Εύβοιας έχει πλήθος λιμανιών εμπορικών, επιβατικών, ειδικών, 

Αλιευτικών Καταφυγίων και Ζωνών Αναψυχής που αποτελούν στοιχεία της χωρικής της 

οργάνωσης. Τα κυριότερα λιμάνια της Περιφέρειας καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Πίνακας 4: Λιμάνια στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακή Ενότητα Λιμάνια Αρίθμηση στον χάρτη 

Εύβοιας 

Κύμης  (4) 

Μαντουδίου  (5) 

Ερέτριας  (6) 

Στύρων  (2) 

Αιδηψού  (7) 

Αγιόκαμπου  (8) 

Μαρμαρίου  (1) 

Χαλκίδας  (3) 

Βοιωτίας 
Αντίκυρα  (19) 

Σαράντη  (20) 

Φθιώτιδας 

Άγιος Κωνσταντίνος  (12) 

Γλύφα  (9) 

Αρκίτσας  (14) 

Λάρυμνα  (15) 

Στυλίδας  (10) 

Σκάλα Αταλάντης (13) 

Καμένα Βούρλα  (11) 

Φωκίδας 

Ιτέα  (17) 

Γαλαξιδίου  (16) 

Αγίου Νικολάου  (18) 

Πηγή: google 
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Χάρτης 2: Λιμάνια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

Στην Περιφέρεια υπάρχει μόνο ένα αεροδρόμιο, αυτό της Σκύρου. Παρόλα αυτά λόγω του 

ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας γεωγραφικά είναι αρκετά κοντά στην Περιφέρεια Αττικής, 

οι κάτοικοι και οι τουρίστες εξυπηρετούνται και από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 
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1.3. Υποδομές Υγείας & Κοινωνικές Υποδομές 

Η αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας καλύπτεται από τις διαθέσιμες υποδομές των 13 δημόσιων και των 10 

ιδιωτικών νοσοκομείων καθώς επίσης και από την ύπαρξη 35 Κέντρων Υγείας (ΕΛΣΤΑΤ, 

2011 και 2013 αντίστοιχα). Από τα είκοσι τρία νοσοκομεία που καταγράφονται στην 

Περιφέρεια τα δεκαέξι είναι γενικά, ένα είναι μικτό, ένα είναι μαιευτικό-γυναικολογικό, δύο 

νευροψυχιατρικά, ένα παθολογικό, ένα παιδιατρικό και ένα χειρουργικό. 

Η καταγραφή των νοσοκομειακών υποδομών έχει ως εξής: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, 

2. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, 

3. Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, 

4. Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, 

5. Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, 

6. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 

7. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, 

8. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. 

Χάρτης 3: Νοσοκομεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com  

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφεται το 4,2% του αριθμού των 

κλινών σε επίπεδο χώρας (2.256 κλίνες, ΕΛΣΤΑΤ 2011). Όσον αφορά το απασχολούμενο 

http://www.scribblemaps.com/
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ιατρικό προσωπικό στις υποδομές υγείας φτάνει τους 1.675 με ποσοστό 2,4% επί του 

συνόλου της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Ένα σημαντικό ζήτημα που καταγράφεται στην Στερεά Ελλάδα ως προς την παροχή 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι η ανομοιογένεια μεταξύ των περιοχών της, τόσο σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και Περιφερειακών Ενοτήτων, όσο και σε επίπεδο περιοχών 

μέσα στον ίδιο Δήμο. 

 

Αν και οι ανάγκες όσον αφορά την υγεία έχουν αντιμετωπιστεί αρκετά, υπάρχουν ακόμα 

σημαντικές ανάγκες που όσον αφορά την δευτεροβάθμια φροντίδα αφορούν την: 

 Ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας και του εξοπλισμού 

τους,  

 Ελλείψεις επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού στο σύνολο των νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων της Περιφέρειας,  

 Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 Ανάγκη καλύτερης βελτίωσης των υποδομών υγείας, 

 Ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών (Τηλεϊατρικής) (πηγή: ΣΜΠΕ Στερεάς Ελλάδας). 
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 547.390 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), την 

καθιστά ως τη όγδοη μεγαλύτερη σε πληθυσμό Περιφέρεια της χώρας και αντιστοιχεί 

περίπου στο 5% του συνολικού πληθυσμού της. Η πυκνότητα του πληθυσμού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι περίπου 35 κάτοικοι ανά km2, (έναντι 81,96 ανά km² 

κάτοικοι για τη χώρα). 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την πληθυσμιακή διακύμανση της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια. 

Πίνακας 6: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 

σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-01 2001-11 

ΠΣΕ 582.280 605.329 547.390 3,96% -9,57% 

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

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Συνολικότερα, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 2011 παρουσίασε 

μείωση σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 9,6%, αισθητά υψηλότερο από αυτό της χώρας 

συνολικά (1,36%), με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στις Ενότητες 

Ευρυτανίας (37,4% περίπου) και Φωκίδας (16,4% περίπου). Ιστορικά, με βάση τα στοιχεία 

των απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια παρουσίασε αύξηση πληθυσμού μέχρι και το 

2001, με σημαντικότερη αύξηση αυτή μεταξύ 1981 και 1991 (άνω του 8%), ενώ από το 

1991 έως το 2001 παρατηρήθηκε μείωση της αυξητικής τάσης (μειώθηκε περίπου στο 4%).  

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της ΠΣΕ ανά Ενότητα 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού 

ανά τ.χιλ. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 547.390 35,20 

Π.Ε. Φθιώτιδας 158.231 35,63 

Π.Ε. Βοιωτίας 117.920 39,95 

Π.Ε. Εύβοιας 210.815 50,59 

Π.Ε. Ευρυτανίας 20.081 10,74 

Π.Ε. Φωκίδας 40.343 19,02 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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Η πιο πολυπληθής ενότητα της Περιφέρειας είναι της Εύβοιας (210.815 κάτοικοι), με το 

38% της Περιφέρειας να κατοικεί στην ενότητα, ενώ ακολουθούν οι ενότητες Φθιώτιδας 

(158.231 κάτοικοι) και Βοιωτίας (117.920 κάτοικοι). Η ενότητα με την μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή πυκνότητα είναι επίσης της Εύβοιας με 50,59 κάτοικοι ανά km2.   

Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ακολουθεί το σύνολο της χώρας στην 

κατανομή μεταξύ των δύο φύλων, αφού οι άνδρες αποτελούν σχεδόν το 51% του 

πληθυσμού. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό αντρών από όλες τις Περιφέρειες. 

Η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας, αντιστοιχεί σε 43,4 χρόνια, 

ξεπερνώντας αρκετά τη μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού που είναι τα 41,9 χρόνια και 

καταλαμβάνοντας την 3η θέση στις γηραιότερες Περιφέρειες της Χώρας. 

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

απογραφή του 2011, κατοικούσαν 38.740 πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και 

ισότιμων σχολών και 22.660 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, 

καταγράφηκαν 2.801 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και μόλις 621 κάτοχοι διδακτορικού 

τίτλου (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας από το 2004-2008 παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση 

(16,3%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ). Από το 2009, έτος έναρξης της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης παρατηρείται μείωση του ΑΕΠ τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε 

επίπεδο Περιφερειών. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 2009 για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, μειώθηκε κατά 3,9% (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 1,9%), κατά 5,5% το 

2010 (μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση υπέστη το 2011 που 

μειώθηκε κατά 7,8% (αντίστοιχο χώρας 8,2%), τα οποία είναι και τα τελευταία τελικά 

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 Στερεάς Ελλάδας 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

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

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Βοιωτίας  2.776 2.783 2.895 2.877 2.910 2.991 2.760 2.651 -4,5% -11,4% 

Π.Ε. Εύβοιας  3.310 3.568 3.836 4.063 4.162 3.780 3.588 3.231 -2,4% -14,5% 

Π.Ε. Ευρυτανίας 211 213 230 236 270 272 265 245 16,1% -9,9% 

Π.Ε. Φθιώτιδας  2.493 2.625 2.597 2.739 2.894 2.785 2.681 2.461 -1,3% -11,6% 

Π.Ε. Φωκίδας 544 539 561 583 625 613 573 511 -6,1% -16,6% 

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

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

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα το ΑΕΠ όλων 

των ενοτήτων της Περιφέρειας από το 2004-2008 

κινείται ανοδικά (εκτός των ενοτήτων Βοιωτίας και 

Ευρυτανίας που εμφανίζουν μικρή αύξηση και το 

2009), ενώ από το 2008-2011 καταγράφεται μείωση 

του ΑΕΠ τους ακολουθώντας την πορεία της χώρας 

συνολικά. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη μείωση για 

τα έτη 2009-2011 υπέστη η ενότητα Φωκίδας 

(16,6%) και η ενότητα Εύβοιας (14,5%), ενώ την 

μικρότερη η ενότητα Ευρυτανίας (9,9%). 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) - Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Παρατηρώντας συλλογικά τη χρονική περίοδο 2009-2011 , είναι εμφανής η πτωτική πορεία 

της οικονομίας της χώρας τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το 7ο μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης 

του ΑΕΠ (12,9%). Τη μικρότερη μείωση του ΑΕΠ την εμφανίζει η Περιφέρεια Ηπείρου με 

9,5%. 

Η διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 

2004-2011 απεικονίζεται στο γράφημα  που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ ΠΣΕ και συνόλου Ελλάδας από 2004-2011 (σε εκ. €) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ–Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

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

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) εξαρτάται από την αύξηση του συνολικού ΑΕΠ της 

σε ευρώ, από τη μεταβολή του πληθυσμού της και από την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης 

του ευρώ σ’ αυτήν. Ο συντελεστής αυτός αποτυπώνει το κόστος ενός «καλαθιού» αγαθών 

και υπηρεσιών σε κάθε χώρα σε ευρώ σε σχέση με το μέσο κόστος του ίδιου καλαθιού στην 

Ε.Ε. ως συνόλου. Στο ακόλουθο Γράφημα, αποτυπώνεται διαχρονικά η εξέλιξη του κατά 

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

2011. Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση του ΑΕΠ μέχρι το 2008 για όλες τις Περιφέρειες 
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(εκτός της Δυτικής Μακεδονίας που εμφανίζει αύξηση και το 2009), οπότε και παρατηρείται 

άμεση πτώση από το 2009 και μετά, υπό την επήρεια των συμπτωμάτων της οικονομικής 

ύφεσης.  

 

Πίνακας 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 Στερεάς Ελλάδας ακολουθεί και αυτή την ευρύτερη τάση της χώρας. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2005 με 17.444 κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ, φθάνοντας την κορυφή το 2008 με 

19.344 κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ (αύξηση 10,9%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008 η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας είχε το 4ο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης. Από το 2009 μέχρι το 2011 ακολούθησε πτωτική πορεία καταλήγοντας στην τιμή 

16.128 κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑΔ (μείωση 16,6%).  

Σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 

2008 και 2011 παράγει περίπου το 4,7% 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 Στερεάς Ελλάδας σε 

συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΣΕ 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 προσέγγιση 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 με 6,88%. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υπέστη την τέταρτη χαμηλότερη μείωση 

στην ΑΠΑ (8,31%) μεταξύ των δεκατριών Περιφερειών της χώρας.  
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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 Ελλάδα 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάδα 8.708 7.984 -8,31% 

Πελοπόννησος 8.328 7.755 -6,88% 

Αττική 97.245 88.921 -8,55% 

Βόρειο Αιγαίο 2.851 2.592 -9,08% 

Νότιο Αιγαίο 6.372 5.747 -9,8% 

Κρήτη 9.528 8.623 -9,49% 

Σύνολο  Ελλάδος 199.645 182.302 -8,68% 

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

 

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας, παρόλο την έντονη ενδοπεριφερειακή 

διαφοροποίηση στις γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες και στον προσανατολισμό 

της γεωργικής παραγωγής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της 

κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, ο 

πρωτογενής τομέας απασχολεί το 25,4% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2014) , ενώ η συνεισφορά του στην ΑΠΑ είναι 8,1% (ΕΛΣΤΑΤ, 2012). 

Ο προσανατολισμός του πρωτογενή τομέα ανά ενότητα έχει ως εξής: η ενότητα Βοιωτίας 

εξειδικεύεται σε βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και ακολουθούν τα δημητριακά (κυρίως σιτάρι 

και κριθάρι), οι πατάτες, τα κρεμμύδια και από τα κτηνοτροφικά προϊόντα το αιγοπρόβειο 

κρέας και γάλα. Η ενότητα Εύβοιας εμφανίζει εξειδίκευση στην καλλιέργεια των χειμερινών 

και καλοκαιρινών κηπευτικών, στην πατάτα, στα δημητριακά, στο κρασί, στις βρώσιμες ελιές 

και το ελαιόλαδο, ενώ έχει πολύ σημαντική κτηνο-πτηνοτροφική δραστηριότητα καθώς και 

δραστηριότητα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Η ενότητα Ευρυτανίας εξειδικεύεται αποκλειστικά 

στην κτηνοτροφία. Η ενότητα Φθιώτιδας εμφανίζει εξειδίκευση στα δημητριακά, την τομάτα, 

το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τις βρώσιμες ελιές, ενώ από τα κτηνοτροφικά προϊόντα στο 

αιγοπρόβειο κρέας και γάλα. Η ενότητα Φωκίδας εξειδικεύεται στην βρώσιμη ελιά, το 

ελαιόλαδο και έχει πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια παράγεται σημαντικός 

αριθμός προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ 

(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), όπως: Φρούτα, ξηροί καρποί, ελιές, ελαιόλαδο, 

κρασί και τυριά. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας είναι: 

 Η υψηλή εξάρτηση από παραδοσιακές καλλιέργειες, 

 Η εξάρτηση από προϊόντα για τα οποία αλλάζει ριζικά το πλαίσιο στήριξης της Ε.Ε 

(νέα ΚΓΠ), 

 Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, 

 Ο χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης και εκπαίδευσης των αγροτών, 

 Η χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία του μεταποιητικού τομέα, 

 Τα φαινόμενα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, 

 Η προβληματικότητα της σχέσης των οργανωμένων δικτύων εμπορίας με τους 

παραγωγούς. 
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Δευτερογενής τομέας  

 

Ο δευτερογενής τομέας κατέχει σημαντική θέση στην οικονομική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, απασχολεί το 22,2% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2014) και προσφέρει το 31,1% στην συνολική ΑΠΑ (ΕΛΣΤΑΤ, 2012), το ποσοστό 

αυτό αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο μετά τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον δευτερογενή τομέα, είναι βιομηχανίες 

τροφίμων οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της 

χώρας και έναν από τους σημαντικούς κλάδους της Περιφέρειας εξαιτίας των διασυνδέσεων 

τους με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα το 2009, οπότε 

και ξεκίνησε η υφεσιακή πορεία της Ελληνικής οικονομίας, σε όρους απασχόλησης, 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων κ.α. Παρόλο αυτά, στην Περιφέρεια 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μερικές από τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες τροφίμων 

και Ποτών της χώρας, όπως για παράδειγμα η Coca-Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, η οποία διαθέτει 

ένα εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας και η ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ που λειτουργεί στην 

Αταλάντη Φθιώτιδας. Επίσης, σημαντική συμβολή στον δευτερογενή τομέα κατέχει και ο 

κλάδος της μεταποίησης αγροτικών και προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και η 

παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, παρόλο την συνεχιζόμενη μείωση 

του όγκου παραγωγής που παρατηρείται εν μέσω οικονομικής κρίσης για την τελευταία. 

Η σημαντική συμβολή του δευτερογενή τομέα στην οικονομική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας ευνοείται αφενός μεν από την ύπαρξη των απαιτούμενων βιομηχανικών 

υποδομών (Βιομηχανικό Πάρκο Άμφισσας, Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας, Βιοτεχνικό Πάρκο 

Χαλκίδας καθώς και την άτυπη Βιομηχανική Περιοχή στην Βοιωτία) και αφετέρου από την 

γειτνίαση της Περιφέρειας με την Περιφέρεια Αττικής.  
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Τριτογενής τομέας  

 

Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απασχολεί το 52,4% του εργατικού 

δυναμικού της και συνεισφέρει το 60,8% στην ΑΠΑ. Το ποσοστό του τριτογενή τομέα στην 

ΑΠΑ αποτελεί την δεύτερη χαμηλότερη τιμή μετά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

52,6%, ενώ στο ποσοστό της απασχόλησης ο τριτογενής τομέας καταλαμβάνει την 

τελευταία θέση στο σύνολο της χώρας. 

Οι κυριότεροι τομείς δραστηριοποίησης στον τριτογενή τομέα είναι ο τουρισμός και οι 

πλωτές μεταφορές. Στην περίπτωση του τουρισμού, παρατηρείται έντονη ανομοιογένεια. Το 

σύνολο των τουριστικών υποδομών εμφανίζεται να είναι συγκεντρωμένο στις ενότητες 

Εύβοιας και Φθιώτιδας, όπου βρίσκονται πάνω από τις μισές ξενοδοχειακές κλίνες. Η ενότητα 

Ευρυτανίας, αν και περιλαμβάνει γνωστούς χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς, 

παρουσιάζει χαμηλή συνολική δυναμικότητα. Τέλος, ο κλάδος των πλωτών μεταφορών είναι 

άμεσα συνδεδεμένος τόσο με την μεταποίηση και τη βιομηχανία, καθώς συμβάλλει στην 

μεταφορά εμπορευμάτων, όσο και με τον τουρισμό (μεταφορά επιβατών). Οι θαλάσσιες και 

ακτοπλοϊκές μεταφορές καθώς και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών και 

εμπορευμάτων συνδράμουν στην περαιτέρω οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την ενότητα Εύβοιας και το νησί της Σκύρου. 

Η συμμετοχή των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί.  
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Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην ΑΠΑ (2012) 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) - Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Από την ανάλυση της κατανομή της ΑΠΑ  στους τρεις παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, φαίνεται η σημαντική συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στην συνολική 

ΑΠΑ (8,1%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (3,69%), ενώ και ο δευτερογενής τομέας 

συμμετέχει με επίσης υψηλό ποσοστό 31,1% (έναντι 13,82% της χώρας). Τέλος, ο 

τριτογενής τομέας συνεισφέρει το 60,8% (έναντι 82,49% της χώρας). 
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1.6. Αγορά εργασίας – Απασχόληση  

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (ηλικίας από 15 έως 64 ετών) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ανέρχεται σε 238.700 άτομα, το οποίο αντιστοιχεί στο 4,8% του Οικονομικά 

Ενεργού Πληθυσμού (ΟΕΠ) της χώρας. 

Παρακάτω απεικονίζεται το μερίδιο κάθε Περιφέρειας στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της 

χώρας. 

 

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

 

Πηγή: OECD Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Ο απασχολούμενος πληθυσμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπολογίζεται για το 2013 

στους 172.000 (72,05%). 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: ΟΕΠ της ΠΣΕ σε συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των απασχολούμενων στην ΠΣΕ ως προς το σύνολο 

των απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας για το 2007 έως το 2013 αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο Γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην ΠΣΕ 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 25,4% του εργατικού 

δυναμικού, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της χώρας (13,8%), ενώ και 

ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων από το σύνολο της 

χώρας (22,2% για την ΠΣΕ έναντι 15,5% για το σύνολο της χώρας). Αντιθέτως, ο 

τριτογενής τομέας απασχολεί το 52,4% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας, ποσοστό 

χαμηλότερο από το 70,7% της χώρας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα 

από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την κατανομή των απασχολούμενων ανά τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε σύγκριση με το σύνολο 

της χώρας. 

 

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

2014 

 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence 

25,4%
22,2%

52,4%

13,8%
15,5%

70,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Σύνολο Ελλάδας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.4: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 38 

 

Η αύξηση της ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την έναρξης της οικονομικής 

κρίσης είναι εντυπωσιακή. Παρότι το 2008, η Περιφέρεια βρισκόταν στην πέμπτη υψηλότερη 

θέση σε ποσοστά ανεργίας ατόμων άνω των 15 ετών (8,5%), το 2013 βρισκόταν στη 

τέταρτη θέση με ποσοστό 28,2%, με  τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζει το 

υψηλότερο ποσοστό (31,6%) και όταν το εθνικό ποσοστό ανερχόταν στο 27,5%. Η αύξηση 

αυτή των ποσοστών ανεργίας αποτελεί τη έκτη μεγαλύτερη μεταξύ των Περιφερειών 

(αύξηση σχεδόν 231,76%), ενώ ο εθνικός μέσος όρος αύξησης κυμαίνεται στο 253%. 

Πίνακας 11: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στις Περιφέρειες της χώρας, 2008-2013 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

Περιφέρειες 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

Αττική 6,7 9,1 12,6 18,0 25,8 28,7 

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

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

Ήπειρος 9,9 11,2 12,6 16,5 22,5 27,4 

Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη 
8,8 11,1 14,5 20,2 22,8 26,8 

Θεσσαλία 8,3 9,2 12,1 16,8 22,6 25,4 

Κρήτη 6,4 9,0 12,0 15,8 22,3 24,9 

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

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

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

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

Σύνολο Ελλάδας 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 
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Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 

σύγκριση με το σύνολο της χώρας αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί. 

 

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

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2012 και 2013, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

από 27,9% στο 28,2%, αύξηση 1,08%. Πρόκειται για την δεύτερη μικρότερη αύξηση σε 

ποσοστό ανεργίας μετά το Βόρειο Αιγαίο (0,92%).  
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Ο τουρισμός αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Ελληνικής οικονομίας και έναν από τους πιο 

δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της, με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Συγκεκριμένα,   

η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας άμεσα και έμμεσα υπολογίζεται στο 20,5% 

για το 2014. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό 

περιβάλλον είναι ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την χώρα μας 

ως έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. 

Το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα αποτελεί την Ναυαρχίδα της τουριστικής δραστηριότητας της 

χώρας μας, καθώς αποτελεί το 60% του συνόλου των διεθνών αφίξεων. Τα υπόλοιπα 

τουριστικά προϊόντα υστερούν σημαντικά τόσο σε αριθμό ταξιδιών όσο και σε αριθμό 

διανυκτερεύσεων και δαπάνης. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι το συγκεκριμένο προϊόν 

όπου αναπτύσσεται προσφέρει αυξημένη οικονομική δραστηριότητα (αν και εποχική), 

βοηθώντας τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην μείωση της 

ανεργίας.   

Η Περιφέρεια διαθέτει ενδιαφέροντα και πολύμορφα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν από ενότητα σε ενότητα αλλά και μέσα σε κάθε ενότητα, δημιουργώντας ένα 

σύνολο με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ορεινούς όγκους, δάση, πεδιάδες, εσωτερικά 

και παραθαλάσσια νερά, ακτές ακόμα και νησί. Στην Περιφέρεια εμφανίζεται κυρίως το 

κυρίαρχο προϊόν Ήλιος και Θάλασσα που συναντάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως 

στις ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας οι οποίες εμφανίζουν εκτεταμένο παραλιακό 

μέτωπο με έντονη παρουσία εποχικού μαζικού τουρισμού (Η&Θ). 

Επιπροσθέτως, στην γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται κάποια από τα 

σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία που πλαισιώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της 

χώρας μας. Τρανταχτά παραδείγματα αποτελούν οι Θερμοπύλες και το μαντείο των Δελφών 

τα οποία επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες ετησίως και τα οποία θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί περαιτέρω η Περιφέρεια ώστε να προσελκύσει πολιτισμικό τουρισμό. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια συναντούμε και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που 

είναι: 

Χιονοδρομικός-Χειμερινός τουρισμός: στην Περιφέρεια συναντάμε μερικά από τα πιο 

γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα Ευρυτανίας 

υπάρχει το κέντρο στο Βελούχι το οποίο αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω 
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της διαμόρφωσης των αναγκαίων υποδομών. Στην ενότητα Βοιωτίας, υπάρχει η Αράχοβα η 

οποία βρίσκεται στη ράχη του Παρνασσού, η οποία αποτελεί βασικό κέντρο για την 

προσπέλαση στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού προσελκύοντας τον μεγαλύτερο 

αριθμό τουριστών. Τέλος, στην ενότητα Φθιώτιδας λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο 

«Φτερόλακκα», το οποίο αποτελεί δυναμικό πόλο έλξης χειμερινού τουρισμού καθώς 

βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, την Λαμία και την Πάτρα και οι εγκαταστάσεις του 

χιονοδρομικού κέντρου, επιτρέπουν την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού επισκεπτών και 

χιονοδρόμων.  

Θρησκευτικός τουρισμός: Στην Περιφέρεια απαντάται μεγάλος αριθμός Μοναστηριών, 

Μονών και Εκκλησιών που αποτελούν πόλο έλξης πλήθους πιστών. Οι λατρευτικοί χώροι οι 

οποίοι παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια είναι η Ιερά Μονή 

Προυσσού, η Ιερά Μονή Τατάρνας στην ενότητα Ευρυτανίας. Στην ενότητα Βοιωτίας το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε περιοχές του όρους Ελικώνα -Μονή Οσίου 

Λουκά- που διακρίνεται για τα πολλά μοναστήρια και τις ιερές μονές, στον Ορχομενό, στο 

Ύπατο, στα Βάγια και στη Δαύλεια. Επίσης, στην Φθιώτιδα και πιο συγκεκριμένα στην Υπάτη, 

η Ιερά Μονή Αγάθωνος και στο Μαντούδι της Εύβοιας το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 

Ρώσου. 

Ιαματικός τουρισμός: Τα λουτρά Αιδηψού (ενότητα Εύβοιας) αποτελούν το βασικό πόλο 

έλξης ιαματικού τουρισμού της Περιφέρειας και της χώρας. Εκτός από την Αιδηψό υπάρχουν 

και οι πηγές λουτρά Γιάλτρων και οι πηγές ποσιθεραπείας στο Χωνευτικό. Η ενότητα 

Φθιώτιδας επίσης, φιλοξενεί κάποιες από τις σημαντικότερες πηγές στην Ελλάδα, τα ιαματικά 

νερά των οποίων είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς κατάλοιπα ή βιομηχανικά λύματα. Οι 

ιαματικές πηγές στα Καμένα Βούρλα, στα Λουτρά Θερμοπύλων, στα Λουτρά Υπάτης καθώς 

και η πηγή του Δ.Δ. Εκκάρας συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κίνηση ημεδαπού κυρίως 

τουρισμού, ενώ με αξιόλογη κίνηση ακολουθούν και το Πλατύστομο, η Παλαιοβράχα, η 

Καϊτσα. 

Αγροτουρισμός: Ο Αγροτουρισμός έχει πολλές προοπτικές ανάπτυξης στην Στερεά Ελλάδα 

μιας και αποτελεί γεωργική Περιφέρεια με πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Χωρικά, η ανάπτυξη 

προσανατολίζεται κυρίως στο δυναμικό αγροτικό κέντρο του Ορχομενού, στα Βάγια, στην 

Τανάγρα, στην Αράχοβα και στον Ελικώνα – Ζερίκι, Κυριάκι, στην ενότητα Βοιωτίας. Στις 

ευρύτερες περιοχές Ιστιαίας, Κύμης και Κεντρικής Εύβοιας στην ενότητα Εύβοιας. Τέλος, 

αγροτικά καταλύματα υπάρχουν και στις άλλες ενότητες της Περιφέρειας σε μικρότερη 

χωρική κατανομή από τις δύο προαναφερόμενες ενότητες. 
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Οινοτουρισμός: ο οινοτουρισμός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντοπίζεται κυρίως 

στις ενότητες Εύβοιας (ηπειρωτικό τμήμα Ριτσώνας Αυλίδας, Ληλάντιο Πεδίο, Κάρυστο και 

Μαρμάρι), Φωκίδας (Πολύδροσο), Φθιώτιδας (Αταλάντης, Μώλου, Δομοκού) και Βοιωτίας 

(αμπελώνας Θήβας). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ενότητα Ευρυτανίας δεν 

υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα οινοποιείο, ενώ ελάχιστες είναι και οι καλλιέργειες αμπελιών. 

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

Προβλέψεων, προκύπτει ότι στη Στερεά Ελλάδα, η συνολική απασχόληση στον 

ξενοδοχειακό κλάδο υπολογίζεται σε 2.686 άτομα τον Μάιο του 2013, παρουσιάζοντας 

αύξηση 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ για τον μήνα 

Αύγουστο, η μείωση κινήθηκε σε μεγαλύτερα ακόμα επίπεδα (5%, από 3.731 το 2012 σε 

3.925 το 2013). 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συγκεντρώνει περίπου το 5,5% του συνολικού 

ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Συνολικά διαθέτει ένα ξενοδοχειακό δυναμικό 533 

μονάδων με 28.809 κλίνες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 2015), εκ των οποίων: 

 Η Π.Ε Εύβοιας είναι η πλέον τουριστικά ανεπτυγμένη ενότητα της Περιφέρειας, 

διαθέτει περίπου το 46,3% του ξενοδοχειακού δυναμικού, με 247 ξενοδοχειακές 

μονάδες και 16.041 κλίνες. 

 Η Π.Ε Φθιώτιδας διαθέτει το 24,2% του δυναμικού με 129 ξενοδοχειακές μονάδες και 

5.529 κλίνες. 

 Η Π.Ε Φωκίδας διαθέτει το 15,2% του δυναμικού με 81 ξενοδοχειακές μονάδες και 

3.823 κλίνες. 

 Η Π.Ε Ευρυτανίας συγκεντρώνει το 7,5% των μονάδων της Περιφέρειας, με 40 

ξενοδοχεία και 1.784 κλίνες και 

 Τέλος, το μικρότερο ποσοστό κατέχει η Π.Ε Βοιωτίας με το 6,8% του δυναμικού της 

Περιφέρειας, ήτοι 36 ξενοδοχειακές μονάδες και 1.632 κλίνες. 

Ο επιμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων ανά ενότητα, αποτυπώνεται στο ακόλουθο 

γράφημα.  

 

Γράφημα 11: Καταμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας   

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, 2015- Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το 2015, η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει αναλυτικά τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού. 

Πίνακας 12: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην ΠΣΕ, 2015    

Ενότητες 
 5 

***** 
4 

**** 
3 

*** 
2 

** 
1 
* 

Γενικό 
άθροισμα 

Βοιωτίας 

Μονάδες 3 4 10 15 4 36 

Δωμάτια 69 168 256 311 52 856 

Κλίνες 151 320 474 589 98 1.632 

Εύβοιας-

Σκύρος 

Μονάδες 3 15 53 149 27 247 

Δωμάτια 228 1.660 1.982 3.962 548 8.380 

Κλίνες 459 3.209 3.847 7.489 1.037 16.041 

Ευρυτανίας 

Μονάδες 3 2 18 15 2 40 

Δωμάτια 197 27 209 416 42 891 

Κλίνες 494 58 391 766 75 1.784 

Φθιώτιδας 

Μονάδες 1 4 9 85 30 129 

Δωμάτια 172 99 395 1.733 503 2.902 

Κλίνες 368 228 743 3.245 945 5.529 

Φωκίδας 

Μονάδες 0 11 34 29 7 81 

Δωμάτια 0 624 842 535 62 2.063 

Κλίνες 0 1.152 1.529 1.023 119 3.823 

  
Σύνολο 
Περιφέρειας 
   

Μονάδες 10 36 124 293 70 533 

Δωμάτια 666 2.578 3.684 6.957 1.207 15.092 

Κλίνες 1.472 4.967 6.984 13.112 2.274 28.809 

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

την ΠΣΕ 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

Ποσοστιαία 
Διαφορά 

(%) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2015) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2010) 

Ποσοστιαία 
Διαφορά 

(%) 

Βοιωτίας 36 35 3% 1.632 1.516 8% 

Εύβοιας 247 251 -2% 16.041 16.958 -5% 

Ευρυτανίας 40 38 5% 1.784 1.696 5% 

Φθιώτιδας 129 152 -15% 5.529 6.756 -18% 

Φωκίδας 81 84 -4% 3.823 3.975 -4% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

533 560 -5% 28.809 30.901 -7% 

Σύνολο Ελλάδας 9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

(%) Δυναμικό 
της ΠΣΕ 

5% 6%  4% 4%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 

 

Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας για το 2015 παρουσιάζει 

σημαντική μείωση 5% στα καταλύματα, ακολουθώντας την γενική τάση που παρατηρείται 

σε επίπεδο χώρας (μείωση 0,36%). Ως συνέπεια της πτώσης αυτής, η Περιφέρεια εμφανίζει 

μείωση του μεριδίου της από 6% σε 5% για το 2015 σε σύγκριση με το 2010 για τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα. 

Επιπλέον, όσον αφορά των αριθμό των κλινών, η Περιφέρεια εμφανίζει μείωση 7% μη 

ακολουθώντας την τάση σε επίπεδο χώρας (αύξηση 2%), εμφανίζοντας παράλληλα μικρή 

πτώση του μεριδίου της από 4% στο 3,7% για το 2015. 

 

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

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

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

      

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

 

Από το γράφημα παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από ενότητα σε ενότητα 

στην εξέλιξη του αριθμού των δωματίων της Περιφέρειας. Συγκεντρωτικά, θα μπορούσαμε 

να πούμε από τα στοιχεία που έχουμε ότι ο αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων μειώθηκε 

σχεδόν 5% σε επίπεδο Περιφέρειας σε σχέση με το 2010. 

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι οι παραλιακές ενότητες οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν 

το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα εμφανίζουν σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των δωματίων 

τους (Εύβοια 5,3%, Φθιώτιδα 18,3% και Φωκίδα 3,4%) για το 2015, το οποίο μπορεί να 

εξηγηθεί από την οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει την Ελλάδα, μιας και οι συγκεκριμένες 

ενότητες είναι γνωστές μόνο στην Ελληνική αγορά για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας. Στον 

αντίποδα οι ενότητες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται τόσο έντονα στο εποχικό μαζικό 

τουρισμό εμφανίζουν σημαντικές θετικές ποσοστιαίες μεταβολές (Βοιωτία 7,1% και 

Ευρυτανία 41,4%!) στον αριθμό των δωματίων τους για το 2015. Για την ενότητα 

Ευρυτανίας η σημαντική αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των ξενοδοχειακών 

δωματίων οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως 

προορισμού χειμερινών διακοπών (Καρπενήσι). 
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέχει το 4,9% του συνολικού δυναμικού ενοικιαζόμενων 

δωματίων της χώρας (1.226 μονάδες). Συγκεκριμένα, διαθέτει 8.365 δωμάτια και 17.945 

κλίνες. Η κατανομή των δωματίων ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Πίνακας 14: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της ΠΣΕ, 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Σ.Ε. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Βοιωτίας 43 258 594 

Π.Ε. Εύβοιας 856 6.090 13.015 

Π.Ε. Ευρυτανίας 107 577 1.242 

Π.Ε. Φθιώτιδας 128 830 1.755 

Π.Ε. Φωκίδας 92 610 1.339 

Σύνολο Περιφέρειας 1.226 8.365 17.945 

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

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, το σύνολο σχεδόν των ενοικιαζόμενων δωματίων 

συγκεντρώνεται στην ενότητα Εύβοιας (70%) η οποία αποτελεί και την πιο τουριστικά 

ανεπτυγμένη ενότητα της Περιφέρειας, με μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τους 

καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. Οι υπόλοιπες ενότητες κατέχουν μικρά ποσοστά τα οποία ανά 

ενότητα δεν ξεπερνούν το 10%. 

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Σ.Ε 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 Στερεάς Ελλάδας διαθέτει το 12,2% του συνόλου των επιπλωμένων κατοικιών 

της χώρας, ήτοι 157 μονάδες. Συγκεκριμένα, διαθέτει 547 δωμάτια και 1.987 κλίνες. Η 

κατανομή των επιπλωμένων κατοικιών ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 15: Κατανομή επιπλωμένων κατοικιών της Π.Σ.Ε., 2015    

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Σ.Ε. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Βοιωτίας 9 47 131 

Π.Ε. Έυβοιας 106 351 1.298 

Π.Ε. Ευρυτανίας 8 20 106 

Π.Ε. Φθιώτιδας 17 58 212 

Π.Ε. Φωκίδας 17 71 240 

Σύνολο Περιφέρειας 157 547 1.987 

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

 

Στις επιπλωμένες κατοικίες παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 

όπου η μεγαλύτερη συγκέντρωση εμφανίζεται στην ενότητα Εύβοιας (67%), με τις 

υπόλοιπες ενότητες να υπολείπονται σημαντικά.  

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην Π.Σ.Ε 

ανά ενότητα (%) 

 

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

Για το 2013, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφηκαν 477.583 αφίξεις σε 

καταλύματα (ξενοδοχειακού τύπου και Campings), το οποίο και αποτελεί το τέταρτο 

χαμηλότερο μερίδιο επί του συνόλου της χωράς μεταξύ των Περιφερειών. Μικρότερα μερίδια 

είχαν η Δυτική Μακεδονία (0,8%), το Βόρειο Αιγαίο (1,8%) και η Ήπειρος (2,3%). Οι αφίξεις 

του 2013 σε καταλύματα ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε σχέση με τις αφίξεις του 2012, 

ποσοστό το οποίο αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών (μαζί με 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

2.5.1. Διανυκτερεύσεις  

Η διαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και 

κάμπινγκ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε σχέση με το σύνολο της χώρας 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα για την περίοδο 2004 έως 2013. 

 

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

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα 2004 έως 2006, ακολουθεί την 

γενική τάση η οποία επικρατεί σε επίπεδο χώρας. Το 2007, οι διανυκτερεύσεις στην 

Περιφέρεια σημείωσαν δραματική αύξηση καθώς έφτασαν τις 1.762.551 σε σύνολο 

64.384.429 για τη χώρα, το οποίο αναλογεί σε μερίδιο περίπου 2,6%. Στη χρονική περίοδο 

2007-2010 υπήρξαν κάποιες διακυμάνσεις στην πορεία τους, ενώ από το 2010 και μετά ο 

αριθμός των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια παρουσιάζει σημαντική μείωση. 

Πιο αναλυτικά οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στην 

Στερεά Ελλάδα για το 2012 ήταν 1.195.538 εκ των οποίων οι 53.189 αφορούσαν διαμονή 

σε κάμπινγκ ενώ οι υπόλοιπες 1.142.349 αφορούσαν διαμονή σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

Το 2013 σημειώθηκε αύξηση 3,6% στις διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια φτάνοντας τις 

1.238.151. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό μεταβολής των διανυκτερεύσεων της ΠΣΕ 

ήταν το μικρότερο σε σύγκριση με όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ το μέσο ποσοστό 

μεταβολής της χώρας ήταν 11%. 
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2.5.2. Πληρότητα 

Το 2012 η πληρότητα των κλινών στη ΠΣΕ άγγιξε το 20,6%, ενώ το 2013 σημείωσε αύξηση 

19% φτάνοντας το 21,1%. Η μέση ετήσια πληρότητα της χώρας για το 2012 ήταν 43,2% 

ενώ για το 2013 45,2%. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα ποσοστά πληρότητας της ΠΣΕ ήταν 

σημαντικά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της χώρας. Οι Περιφέρειες με τα υψηλότερα 

ποσοστά πληρότητας ήταν η Κρήτη (60,7%), τα Ιόνια Νησιά (57,6%) και το Νότιο Αιγαίο 

(53,8%). Αναλυτικά τα στοιχεία πληρότητας κλινών στις Περιφέρειες και στο σύνολο της 

χώρας αποτυπώνονται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 16: 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 16: Δαπάνες ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση και ημέρες διαμονής στις Περιφέρειες, 

2013 

Περιφέρεια 
Δαπάνες ανά 

επίσκεψη (€) 

% επί της 

χώρας 

Δαπάνες ανά 

Διανυκτέρευση 

(€) 

% επί της 

χώρας 

Ημέρες 

Διαμονής 

% επί της 

χώρας 

Ανατ. Μακεδονία - 

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

Κεντρική 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σύνολο 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η μέση δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη 

ανήλθε σε 406,7€, το οποίο κατατάσσει την ΠΣΕ στην έκτη χαμηλότερη θέση και αναλογεί 
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στο 37,74% του μέσου όρου της χώρας. Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η 

δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας. 

 

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

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση κινούνται στα 76,7€, πάνω από την μέση δαπάνη σε επίπεδο 

χώρας (73,1€). Στο γράφημα 18 καταγράφονται οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση στις 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής ανά τουρίστα η Περιφέρεια βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη 

θέση με 5,3 ημέρες, με μόνη χαμηλότερη επίδοση αυτή της Ηπείρου με 4,4 ημέρες.  

 

Γράφημα 19: Ημέρες διαμονής ανά Περιφέρεια 2014. 

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

Βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού στη χώρα μας συνολικά είναι η εποχικότητα της 

τουριστική κίνησης. Η Περιφέρεια, φαίνεται να ακολουθεί την  γενική τάση της χώρας, 

διατηρώντας βέβαια σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από τα αντίστοιχα που επικρατούν 

στην επικράτεια της χώρας. Τα στοιχεία βασίζονται σε μελέτη την οποία εκπόνησε το 

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και χρησιμοποιεί τους Δείκτες 

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

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

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

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανισότητας εισοδήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι μία Περιφέρεια, τόσο πιο ίση είναι η κατανομή των αφίξεων 

στη διάρκεια του έτους. 

 

Πίνακας 17: Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, 2013 

Περιφέρεια CR4 CR6 GINI 

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

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

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

Ήπειρος 50,15% 66,72% 23,52% 

Θεσσαλία 71,14% 85,04% 47,77% 

Ιόνια Νησιά 84,19% 95,89% 60,48% 

Δυτική Ελλάς 64,24% 82,00% 42,33% 

Στερεά Ελλάς 62,00% 84,02% 42,34% 

Πελοπόννησος 64,97% 82,15% 43,02% 

Αττική 55,36% 74,42% 32,45% 

Βόρειο Αιγαίο 61,84% 84,40% 43,79% 

Νότιο Αιγαίο 76,99% 95,27% 55,81% 

Κρήτη 75,45% 96,19% 54,87% 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΞΕΕ, TNS, ICAP/QUANTOS), 2014– Επεξεργασία ΙΤΕΠ 
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Με βάση και του τρεις αυτούς δείκτες, η ΠΣΕ φαίνεται ότι παρουσιάζει χαμηλή εποχικότητα 

κατέχοντας την 5η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (42,34% στον δείκτη GINI) με 

την Ήπειρο να παρουσιάζει τη μικρότερη με ποσοστό 23,52% στον δείκτη GINI. Οι 

Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη εποχικότητα είναι η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και 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 18: Μέλη του ΣΕΤΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ενότητα Μέλη ΣΕΤΕ 

 Εύβοια  CLUB MED GREGOLIMANO 

  PELAGOS HOTEL 

Βοιωτίας DOMOTEL ANEMOLIA  

Φωκίδα  AMALIA DELPHI HOTEL 

Πηγή: ΣΕΤΕ 

 

 

2.8. Προφίλ τουριστών 

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

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

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

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

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

προϊόντων στην Περιφέρεια. 

Πίνακας 19: Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας 

Κριτήρια Επεξήγηση 

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

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

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

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

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

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

Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού

Ετοιμότητα προϊόντος

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

> Μ.Ο. Μ.Ο. < Μ.Ο. Ø ή -

Αναλόγως μεγέθους αγοράς τοπικά

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

1. 12 μήνες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

2. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, κυρίως εποχικές ή περιορισμένο δίκτυο

3. Οδικές, ακτοπλοϊκές και περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

4. Οδικες, ακτοπλοϊκές και πτήσεις εσωτερικού

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

όλες τις κατηγορίες 

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

όλες τις κατηγορίες 

1. Ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και ύπαρξη καταλύματων όλων των κατηγοριών 

4. Περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη

1. Παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός 

2. Σημαντικός τουριστικός προορισμός 

3. Τουριστικός προορισμός με μικρή διεθνή αναγνωρισιμότητα

1. Δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων / Δεν υπάρχει κορεσμός*

2. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπάρχει κορεσμός* 

4. Περιορισμένες τουριστικές υποδομές εν γένει  

Προσβασιμότητα

4. Τουριστικός προορισμός με μηδενική διεθνή αναγνωρισιμότητα

Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού

Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 

ΧαμηλήΜεσαία ΥψηλήΠολύ υψηλήΖήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο

3. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και ύπαρξη κορεσμού
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Με βάση τα κριτήρια του πίνακα 19 καθώς και την εξειδίκευση της βαθμολογίας τους, πραγματοποιείται αξιολόγηση 

σημαντικότητας της μορφής τουρισμού, για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Η σημαντικότητα αξιολογείται ποιοτικά και βαθμολογείται 

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

Πίνακας 20: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Σ.Ε.  

 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται στις ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας (η 

πλειονότητα της ζήτησης για αυτούς τους προορισμούς προέρχεται από ημεδαπούς τουρίστες). Οι υπόλοιπες ενότητες 

εμφανίζουν ελάχιστη (Βοιωτία, Φωκίδα) η μηδενική (Ευρυτανία) ζήτηση για το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα. 

Η προσφορά για διακοπές Ήλιος & Θάλασσα φαίνεται να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο στο σύνολο της Περιφέρειας. 
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Πίνακας 21: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Σ.Ε. 

 

Η μεγαλύτερη ζήτηση για διακοπές Π&Θ στην Περιφέρεια εντοπίζεται στην ενότητα Φωκίδας λόγω της πλούσιας πολιτιστικής της 

κληρονομιάς (Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Δελφοί) κάτι που αντικατοπτρίζεται και από την μεγάλη επισκεψιμότητα που 

εμφανίζει σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (βλ. σελ. 15), ενώ οι υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν πολύ μικρή ζήτηση. 

Η προσφορά για διακοπές Πολιτισμού και Θρησκείας στην Περιφέρεια φαίνεται να βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό, με την 

μεγαλύτερη να εντοπίζεται στην ενότητα Φωκίδας. 
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2.10. Εγχώριος ανταγωνισμός 

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

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

Πίνακας 22: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια 

 

 

 

 

 

 

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

Αττικής 

Ανατ. Μακ. Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Δυτικής Μακεδονία

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων 

Κεντρική Μακεδονία

Κρήτης

Νότιο Αιγαίο

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.4: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

 

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 64 

 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της  γεωγραφικής της ποικιλομορφίας και των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει 

στους επισκέπτες της, ανταγωνίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο τις Περιφέρειες: 

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

πολιτιστικό παρελθόν της (αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, βυζαντινά μνημεία), περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό 

τουρισμό της κυρίαρχης μορφής «Ήλιος & Θάλασσα» (νησιά των Σποράδων), περιοχές προσέλκυσης τουρισμού ειδικού 

ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο, όπως είναι τα Μετέωρα, περιοχές εξειδικευμένου τουρισμού όπως είναι τα 

χιονοδρομικά κέντρα (Αγριόλευκες στο Πήλιο, Περτούλι στο Κόζιακα και στον Όλυμπο).  

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

πλεονεκτήματα από πλευράς κλίματος και γεωγραφικής θέσης (αρχαιολογικό τρίγωνο Δελφών - Ολυμπίας - Μυκηνών, πλούσιο 

φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, κλπ.). Τα φυσικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, τα σπουδαία αρχαιολογικά και ιστορικά 

μνημεία και τα γεωφυσικά κάλλη της (ορεινοί όγκοι, παραλίες, υδροβιότοποι) καθιστούν την περιοχή ελκυστική τόσο για 

συμβατικές όσο και για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

- Πελοποννήσου: πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (Αρχαία Επίδαυρο, Μυκήνες, Αρχαία Κόρινθο κ.α.), πλούσια βιοποικιλότητα τόσο 

σε χλωρίδα όσο και σε πανίδα, εξερεύνηση μόνο οδικώς, αυθεντικότητα χωριών και οικισμών που σε πολλές περιπτώσεις 

αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού, τοπική γαστρονομία και πλούσια μορφολογία εδάφους που μπορεί να 

υποστηρίξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού (rafting-kayak στο Λούσιο και τον Αλφειό και το χιονοδρομικό κέντρο στο Μαίναλο) 

εκτός του προϊόντος Ήλιος & Θάλασσα που αναπτύσσεται ευρέως στις παραλιακές περιοχές της Περιφέρειας.    
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Γράφημα 24: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια) και κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Γράφημα 25: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Στερεάς Ελλάδας (Φωκίδα) και κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 
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Στα διαγράμματα 24 και 25, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων της Περιφέρειας και των 

κυριότερων εγχώριων ανταγωνιστών της. Στο διάγραμμα 24, συγκρίνονται τα επίπεδα ικανοποίησης για διακοπές Ήλιου και 

Θάλασσας της Περιφέρειας (Εύβοια) σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές της, ενώ στο διάγραμμα 25 συγκρίνονται τα 

επίπεδα ικανοποίησης για διακοπές Πολιτισμού και Θρησκείας της Περιφέρειας (Φωκίδα) με τους ανταγωνιστές της. Δείκτης άνω 

του 80% υποδηλώνει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του γραφήματος 24, η ενότητα Εύβοιας εμφανίζει χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων 

που την επισκέπτονται σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, η ενότητα υστερεί σε όλους τους δείκτες σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές της εκτός του δείκτη τοποθεσία που κατέχει το 2ο καλύτερο ποσοστό. 

Από το διάγραμμα 25, συμπεραίνουμε ότι η ενότητα Φωκίδας εμφανίζει χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης σε σύγκριση με τους 

ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, υστερεί σε όλους τους δείκτες εκτός του GRI και της τοποθεσίας που κατέχει την 2η χαμηλότερη 

επίδοση. 
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2.11. Διεθνής ανταγωνισμός 

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

ανταγωνιστές, με βάση στοιχεία διεθνών αφίξεων για το 2013 ανά τουριστικό προϊόν και ανά ανταγωνίστρια χώρα. Το σύμβολο 

 υποδηλώνει ότι η ανταγωνίστρια χώρα έχει περισσότερο ανεπτυγμένο το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν από την Ελλάδα, 

το σύμβολο   ότι έχει λιγότερο ανεπτυγμένο το τουριστικό προϊόν και το σύμβολο  ότι η Ελλάδα και η ανταγωνίστρια 

χώρα έχουν παρεμφερές μέγεθος. 

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

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

οικοτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, αθλητικός τουρισμός) θεωρούνται ως 

υποστηρικτικά στα ήδη υπάρχοντα κύρια προϊόντα. 

Πίνακας 23: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 

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

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια μια σειρά 

ενεργειών για την βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της 

τουριστικής εποχικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών-ποδηλατοδρόμου ενότητα Εύβοιας 

(Κύμη): ο κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η ανάπλαση μονοπατιών 

που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κύμης, ώστε μέσα από τη 

δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας της πεζοπορίας στη φύση σε συνδυασμό 

με τη δασική αναψυχή και τις πλούσιες φυσικές ομορφιές του Δήμου, να δράσει 

συμπληρωματικά στην ανάπτυξη του τουρισμού και παράλληλα να δώσει τη 

δυνατότητα στη περιοχή να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τον περιπατητικό, τον 

αθλητικό και τον φυσιολατρικό τουρισμό. 

 Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην Χαλκίδα: το φεστιβάλ έχει αναδειχθεί 

όλα αυτά τα χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας και 

ουσιαστικά τόπο συνάντησης των δημιουργών. Το Φεστιβάλ αποτελεί πλέον μέλος 

της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Europe for Festivals, Festivals for Europe, μια 

πρωτοβουλία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ  που επιβραβεύει τα πλέον 

καινοτόμα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, παρέχοντας τους το πιστοποιητικό αναγνώρισης 

EFFE Label. 

 Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου: αποτελεί μέρος ενός σημαντικού 

θεσμού υψηλού επιπέδου στον χώρο της χορωδιακής μουσικής που έχει αναπτυχθεί 

στον Ελλαδικό χώρο. Κατά τη διάρκεια του, το Καρπενήσι γίνεται πόλος έλξης για 

περισσότερους από 900 φίλους της χορωδιακής τέχνης από ολόκληρο τον κόσμο. 

 ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: Το 

Καρπενήσι βρίσκεται στην πιο όμορφη εποχή του. Φοράει τα γιορτινά του, γεμίζει 

στολίδια και φως σε κάθε γωνιά. Ξύλινα, μικρά σπιτάκια, που έχουν στηθεί στο 

κέντρο της πλατείας γύρω από το στολισμένο, λαμπερό έλατο με παραδοσιακά 

προϊόντα και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, ομορφαίνουν τις χριστουγεννιάτικες 

μέρες και νύχτες ταξιδεύοντάς μας σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. 

 ΕΛΥΜΝΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ: Τα Ελύμνια είναι μια γιορτή που γίνεται κάθε 

χρόνο στην Λίμνη Ευβοίας, το βράδυ του δεκαπενταύγουστου. Κάθε χρόνο 

πραγματοποιείται από 1-15 Αυγούστου το φεστιβάλ Ελύμνια. Πρόκειται για ένα 

μεγάλο πολιτιστικό γεγονός με πολλές εκδηλώσεις και διάφορα δρώμενα στην πόλη 
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της Λίμνης . Πρόκειται για την κορύφωση ενός θαλασσινού  ηχοράματος  με τη 

συμμετοχή σκαφών στα ανοιχτά της λίμνης, όπου παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης, 

οι αγώνες για την απελευθέρωση, αλλά και οι αγώνες της ναυτοσύνης. 

 «ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ» (ΛΙΒΑΔΕΙΑ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Κάθε Σεπτέμβρη ο δήμος 

Λιβαδειάς διοργανώνει τα «Τροφώνεια», σειρά 20ήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στο ανοιχτό πέτρινο θέατρο, στο φαράγγι της Κρύας. Πρόκειται για μία σειρά από 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συνολική διάρκεια 20 ημερών. Οι εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν συναυλίες, παραστάσεις ή καλλιτεχνικά και ιστορικά αφιερώματα. Οι 

περισσότερες από αυτές λαμβάνουν χώρα στο ανοιχτό πέτρινο θέατρο στην περιοχή 

της Κρύας, στη Λιβαδειά. Η θέση του θεάτρου, μέσα στη φύση, κάτω από τα αστέρια, 

είναι ιδανική για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η άριστη ακουστική του επίσης, δίνει 

στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να τελειοποιήσουν το έργο τους. Η διοργάνωση 

έχει πάρει το όνομά της από το θεό Τροφώνιο, που λατρευόταν στην περιοχή στην 

αρχαιότητα. Το Μαντείο του Τροφωνίου ήταν ένα από τα σπουδαιότερα στον 

ελλαδικό χώρο και αναφέρεται και στο έργο του Παυσανία. 

 ΤΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ): Στην Άμφισσα 

πραγματοποιείται η αναβίωση του θρύλου του ταμπάκη Κωνσταντή που έχοντας 

χάσει άδικα την αγαπημένη του Λενιώ στην πηγή της Χάρμαινας, εμφανίζεται πια 

σαν Στοιχειό πονεμένο στο τέλος της Αποκριάς και μάχεται μαζί με τα Στοιχειά των 

άλλων πηγών στη «Νύχτα των Στοιχειών» το τελευταίο σαββατόβραδο των 

Αποκρεών. Νωρίτερα, την τελευταία Παρασκευή των Αποκρεών, στη συνοικία της 

Χάρμαινας, ο κόσμος καλεί το Στοιχείο του Κωνσταντή στο «Κάλεσμα του Στοιχειού» 

με γιορτινή ατμόσφαιρα και πολύ κέφι όπως αρμόζει σε ένα σωστό δέλεαρ για να 

εμφανιστεί –έστω και σαν Στοιχειό- κάποιος σ’ αυτό το κάλεσμα για ξεφάντωμα. Τη 

γιορτινή αυτή ατμόσφαιρα της Άμφισσας πρέπει οπωσδήποτε να τη βιώσει ο 

επισκέπτης σαν  μία αξέχαστη αποκριάτικη εμπειρία. 

 ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ (ΜΑΡΤΙΟΣ): Στην γραφική 

ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου βιώνουν την Καθαρά Δευτέρα και μία από τις πιο 

ξεχωριστές παγκόσμιες στιγμές της αποκριάτικης γιορτής. Ένα έθιμο που χάνεται στο 

βάθος των αιώνων και που δημιουργείται αρχικά από ξένες επιρροές που 

μεταφέρονται στον τόπο από την ανθούσα ναυτική δύναμη της εποχής. Με επίκεντρο 

το λιμάνι της πόλης, ξεκινά ένας ανέμελος «πόλεμος» ανάμεσα στον κόσμο, τους 

επισκέπτες και όσους επιθυμούν να γίνουν μέρος του. Μία διονυσιακού τύπου γιορτή 
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όπου το αλεύρι, τα χρώματα και τα νερά είναι τα βασικά εφόδια σε αυτή τη γιορτινή 

«μάχη». 

 "ΚΥΖΙΚΕΙΑ" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ): Αναβίωση εθίμων, εκδηλώσεις που αφορούν όλους 

τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, με παιχνίδια, μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς 

χορούς, κινηματογραφικές προβολές, βραδιές για τη νεολαία,  με τη συμμετοχή 

τοπικών συλλόγων και ομάδων πολιτών. 

 Φωκικά: γιορτή που οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1954. Σήμερα η γιορτή αυτή 

γίνεται κάθε Αύγουστο. Περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις συναυλίες, θέατρο, 

εικαστικά. Στις εκδηλώσεις συγκεντρώνονται κάθε χρόνο πολύς κόσμος από την 

ευρύτερη περιοχή. 

 Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Αιδηψό: σκοπός του φεστιβάλ 

είναι η τουριστική προβολή και διαφήμιση της Αιδηψού και της Βόρειας Εύβοιας 

γενικότερα. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες 

χώρες προβάλλοντας την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. 

 Φεστιβάλ Οίτης: το Φεστιβάλ περιλαμβάνει θεατρικές, χορευτικές, μουσικές 

παραστάσεις, εικαστικά, σεμινάρια, διαγωνισμούς, συμπόσια κ.α. Παράλληλα, 

διοργανώνει πλήθος άλλων εκδηλώσεων σε συνεργασία με διάφορους έγκριτους 

θεσμούς από όλο το κοινωνικό φάσμα που στόχο έχουν την ενημέρωση, την 

ευαισθητοποίηση και την ουσιαστική παρέμβαση σε κοινωνικά ζητήματα της 

καθημερινότητας. 
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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: 

 Εγγύτητα με την Αθήνα, 

 Σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι (π.χ. Δελφοί, Θερμοπύλες), 

 Ορεινά οικοσυστήματα, θαλάσσιοι και νησιωτικοί χώροι που ευνοούν την εξειδίκευση 

στον τουρισμό, 

 Σημαντικές ιαματικές πηγές, 

 Εθνικά δίκτυα μεταφορών (ΠΑΘΕ, σιδηρόδρομος). 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό τομέα 

της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού αλλά μεγάλη συγκέντρωση 

ερευνητικού προσωπικού σε λίγες επιχειρήσεις και κλάδους, 

 Διαρθρωτικές αδυναμίες τουριστικού τομέα, 

 Περιορισμένη διάχυση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

 Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού. 
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Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα του τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας είναι: 

 Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Στερεάς Ελλάδας και προβολή της 

πολιτιστικής της φυσιογνωμίας, 

 Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου καθώς και των τροφοδοτικών αξόνων του 

και των συνδέσεων με τις κύριες πύλες της χώρας, 

 Αυξανόμενη ζήτηση νέων μορφών τουρισμού. 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 

 Ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους, 

 Αρνητικό περιβάλλον εξαιτίας της κρίσης, 

 Έλλειψη ρευστότητας, 

 Συρρίκνωση εσωτερικής αγοράς. 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Στερεά Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύμορφα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούνται από ενότητα σε ενότητα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

στην επικράτεια της. Η Περιφέρεια παρόλο που μπορεί να υποστηρίξει πολλές μορφές 

τουρισμού, έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει έτσι ώστε να καταστήσει το προϊόν της 

ελκυστικό και ευρέως γνωστό στο κοινό.  

Τα κυριότερα παραδείγματα δυναμικών τουριστικών προϊόντων που προσφέρει η Περιφέρεια 

είναι: 

1. Η ενότητα Εύβοιας ως προορισμό Ήλιος & Θάλασσα: η ενότητα λόγω της 

νησιωτικότητας της και της απαράμιλλης ομορφιάς του φυσικού περιβάλλοντος που 

διαθέτει, αποτελεί γνωστό προορισμό για διακοπές Ήλιου και Θάλασσας. Ο 

μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών της ενότητας προέρχεται από τον εσωτερικό 

τουρισμό, παρόλο την μικρή απόσταση από την Αθήνα. Στην ενότητα καταγράφονται 

3 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία. Το προϊόν αυτό σε συνδυασμό με την 

προώθηση και ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού (σημαντικές υποδομές σε Αιδηψό) 

μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στο τουριστικό προϊόν της ενότητας. 

2. Η ενότητα Φωκίδας ως προορισμό Πολιτισμού & θρησκείας: το προϊόν αυτό 

αφορά κυρίως το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της ενότητας (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Δελφών, Δελφοί κ.α.) το οποίο αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε 

χρόνο τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Παράλληλα ο συνδυασμός 

του Πολιτιστικού τουρισμού με το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα, μπορεί να δώσει 

σημαντική ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της ενότητας προσελκύοντας 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Στην ενότητα Φωκίδας καταγράφονται 8 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.) στις παραλιακές ενότητες της Περιφέρειας (Εύβοια, 

Φθιώτιδα, Φωκίδα) 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 Εύβοια και Φθιώτιδα, 

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. 
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 Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των παραγωγικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της τοπικής τουριστικής 

οικονομίας. 

 Δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών παραγωγών και 

ξενοδοχείων/εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών τοπικά παραγόμενων 

προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών τοπικών προϊόντων, 

χρήση τοπικών προϊόντων στη διακόσμηση των τουριστικών επιχειρήσεων 

και στους εξοπλισμούς κλπ. 

 Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και 

δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων και 

έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες και εξειδικευμένες πληροφορίες.  

3. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας: η 

άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, αλλά συντονισμένη 

προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται αρχικά όλοι οι τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις, 

παράγοντες αλλά και διαμορφωτές της ζήτησης (Tour Operators).  

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

προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των 

τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του προγράμματος. 

Παράλληλα, απαιτείται δέσμευση από και προς τους Tour Operators με σημαντικό 

στοιχείο την τήρηση των υποσχέσεων και από τις δύο πλευρές. Η σύνταξη και συν-

υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίες για άμβλυνση της εποχικότητας κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και να υπάρξει δέσμευση από 

όλα τα μέρη. 

Απαραίτητη είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, 

αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων και 

έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που ειδικεύονται στο Ήλιος & 

Θάλασσα αλλά και σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που ειδικεύονται στον θρησκευτικό 

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 τόσο των αποτελεσμάτων όσο και της 

πορείας υλοποίησης των επιμέρους δράσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας 

της συγκεκριμένης προσπάθειας. 
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5. Εξασφάλιση χρηματοδότησης: η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα κρίνεται απαραίτητη για την 

επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός της 

διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων και της κατανομής αυτών μεταξύ των 

διαφορετικών τουριστικών έργων. Η εποχικότητα κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας 

σημασίας και χρήζει της απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής. 

6. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα: Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και έμφαση στην 

ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που να διαθέτει προσήλωση 

στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με τους 

θερινούς μήνες και σωστό targeting αγορών και positioning  των προϊόντων στις 

ξένες αγορές. 

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

συγκεκριμένου προγράμματος. Παρόλο που δεν θα παίξει τον εκτελεστικό ρόλο - και 

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

ενθαρρυντικό και θα επιτηρεί τις εξελίξεις και την πρόοδο των δράσεων ως μέλος 

της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, κρούοντας όπου χρειαστεί τον 

κώδωνα του κινδύνου προς την Περιφέρεια για την αποτελεσματική υλοποίηση της 

Στρατηγικής. 

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

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

μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγιούς οικονομικής και επενδυτικής 

κατάστασης στην χώρα, την διασφάλιση ενός κλίματος ασφάλειας είτε προς τις 

επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια είτε και προς τους ίδιους τους 

επισκέπτες. 

Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης της 

χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική 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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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.4: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού - 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


