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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.5.1.02.08 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής 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 Δυτικής 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 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

συλλέχτηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Στοιχεία μακροοικονομικών δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ. 

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

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

International. 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά-δείκτες για τον Ελληνικό τουρισμό από την εταιρία 

ReviewPro. 

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

Αεροπορίας) και τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών). 

 Στοιχεία για τις υποδομές μεταφορών από το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας 

2012-2014 και την ΕΛΣΤΑΤ. 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1.1 Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) περιλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου 

και τη  Δυτική Στερεά Ελλάδα. Η συνολική της έκταση είναι 11.350km² και καλύπτει 

το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της 

είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%), ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές 

εκτάσεις. Η Περιφέρεια έχει εκτεταμένα παράλια, τα οποία βρέχονται από το Ιόνιο 

Πέλαγος και τους κόλπους του Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. Ο 

πληθυσμός της ανέρχεται σε 679.796 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Η Δυτική Ελλάδα 

αποτελεί την τέταρτη σε πληθυσμό Περιφέρεια της Ελλάδας συγκεντρώνοντας το 

6,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με μεγαλύτερη πόλη και Πρωτεύουσα 

την Πάτρα.  
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίζεται σε 3 Ενότητες: 

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στο δυτικό μέρος της Στερεάς Ελλάδας, έχει 

πληθυσμό 210.802 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) με πρωτεύουσα το Μεσολόγγι και 

αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας (5.460km²). Οι Ενότητες που 

την περιβάλλουν είναι αυτές της Λευκάδας στα ΒΔ, της Άρτας και της Πρέβεζας στα 

Βόρεια, της Ευρυτανίας στα ΒΑ, της Φωκίδας στα Ανατολικά και της Αχαΐας στα 

Νότια.  

Συγκεκριμένα, τα εδάφη της Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους είναι ορεινά και ημιορεινά (77%) ενώ οι πεδινές εκτάσεις αποτελούν το 23%. 

Τα κυριότερα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνουν το Παναιτωλικό 

(1.924μ.) που αποτελεί το υψηλότερο βουνό της Ενότητας στα Βορειοανατολικά, τα 

Ακαρνανικά όρη (1.589μ.) στα Δυτικά, τα όρη Βάλτου (1.852μ.) στα Βορειοδυτικά, 

το όρος Αράκυνθος (984μ.) στα Νότια, τα όρη Ναυπακτίας (1.472μ.) στα 

Νοτιοανατολικά και τέλος ανάμεσα στα Ναυπάκτια Όρη και το Παναιτωλικό όρος 

βρίσκονται τα Όρη Λιδωρικίου.  

Οι κυριότερες λιμνοθάλασσες της, είναι αυτές του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. 

Ο μεγαλύτερος και κύριος ποταμός είναι ο Αχελώος, ενώ αξιόλογοι ποταμοί είναι ο 

Εύηνος και ο Μόρνος. Επίσης στην ενδοχώρα της δεσπόζει η λίμνη Τριχωνίδα, η 

οποία είναι και η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας (96Km²). Άλλες σημαντικές λίμνες 

είναι η Αμβρακία, η Λυσιμαχία, ο Οζερός και οι τεχνητές λίμνες του Καστρακίου, των 

Κρεμαστών και του Στράτου. 

Η Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται στο Βόρειο μέρος της Πελοποννήσου. Συνορεύει με τις 

Ενότητες Κορινθίας στα ανατολικά, Αρκαδίας στα Νότια και Ηλείας στα νοτιοδυτικά. 

Πρωτεύουσα της Περιφέρειας είναι η Πάτρα που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη 

πόλη της Ελλάδας με πληθυσμό 309.694 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Η Ενότητα 

Αχαΐας στα Βόρεια βρέχεται από τον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο και στα 

Δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος.  

Συγκεκριμένα, η συνολική έκταση της είναι 3.274km² και η κατανομή των εδαφών 

της είναι κατά 60% ορεινή, 24% πεδινή και 16% ημιορεινή. Οι σπουδαιότεροι 

ορεινοί όγκοι της Ενότητας είναι:  

 Ο Χελμός ή Αροάνια όρη (2.355μ.). Είναι το τρίτο σε ύψος βουνό της 

Πελοποννήσου. Ψηλότερες κορυφές του Χελμού είναι: το Μαρμάτι 

(1.780μ.), το Ξεροβούνι (1.849μ.), το Αβγό (2.142μ.), η Αετοράχη 

(2.341μ.) και ο Προφήτης Ηλίας (1.545μ.). 
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 Το Παναχαϊκό ή Βοδιάς (1.926μ.). Έχει διεύθυνση από τα ΒΔ προς τα ΝΑ, 

και τα ανατολικά του άκρα αποτελούνται από τα βουνά Ζουμπάτα και 

Χιονίστρα. 

 Ο Ερύμανθος ή Ωλονός. Βρίσκεται στα σύνορα των Ενοτήτων Αχαΐας-

Αρκαδίας-Ηλείας. Έχει απότομες και ψηλές κορυφές, με ψηλότερη τον Ωλονό 

(2.224μ.). 

 Τα βουνά της Φτέρης ή Κλωκός ή Κερύνεια (1.779μ.). Η οροσειρά αυτή 

βρίσκεται στα ΒΔ του Αιγίου και  

 Ο Σκόλλις (965μ.), είναι μικρό και απότομο βουνό, από το οποίο πηγάζει ο 

μικρός ποταμός Λάρισος που χωρίζει την Αχαΐα από την Ηλεία. 

Οι κυριότεροι ποταμοί της είναι ο Σελινούντας, ο Πείρος, ο Βουραϊκός, ο Γλαύκος 

και ο Κράθις, ενώ από την Αχαΐα πηγάζουν και ρέουν αρχικά οι ποταμοί Ερύμανθος 

και Λάδωνας οι οποίοι εκβάλουν στον Αλφειό. Οι κυριότερες λιμνοθάλασσες της 

Ενότητας είναι η λιμνοθάλασσα Αράξου στο ΒΔ άκρο της Αχαΐας, η λιμνοθάλασσα 

της Καλογριάς και η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου. Τέλος, οι λίμνες που απαντώνται στην 

Αχαΐα είναι η λίμνη Λάμια και η λίμνη Τσιβλού.   

Η Π.Ε. Ηλείας καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και συνορεύει με τις 

Ενότητες Αχαΐας στα βορειοανατολικά, Αρκαδίας ανατολικά και νοτιοανατολικά και  

Μεσσηνίας στα νότια. Η συνολική έκταση της Ενότητας είναι 2.621 km², με 

πρωτεύουσα την πόλη του Πύργου και  πληθυσμό που φθάνει τους 159.300 

κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Η κατανομή των εδαφών της είναι κατά 60% πεδινή και κατά 40% ορεινή και 

ημιορεινή. Τα κυριότερα βουνά της ενότητας είναι το οροπέδιο της Φολόης (798μ.), 

η Μίνθη (1.345μ.) που αποτελεί προέκταση του Μεσσηνιακού όρους Λύκαιο και τα 

Λάμπεια όρη (1.797μ.) που αποτελούν τις νότιες προεκτάσεις του Ερύμανθου.  

Τα κυριότερα ποτάμια που απαντώνται στην Ενότητα Ηλείας είναι: 

 ο Αλφειός που αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Πελοποννήσου. Πηγάζει 

από τα σύνορα της με τις γειτονικές Ενότητες. Χύνεται στον κόλπο της 

Κυπαρισσίας. Δέχεται πολλούς παραπόταμους όπως η Μουριά, το Κύθριο, ο 

Αχέροντας, το Λαδικό κ.α. Κυριότερος παραπόταμος είναι ο Ενιπέας ή 

Λεστινίτσα, που πηγάζει από την οροσειρά της Φολόης και ποτίζει μέρος της 

πεδιάδας ανατολικά του Πύργου. 

 Ο Πηνειός ή ποτάμι της Γαστούνης. Πηγάζει από τις ΒΔ πλευρές του 

Ερύμανθου στο Αντρώνι και κατά τη ροή του δέχεται πολλούς 
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παραποτάμους. Κυριότερος είναι ο μικρός Λάδωνας. Ο Πηνειός ποτίζει το 

μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας της Ηλείας και  

 Τέλος, η Νέδα, είναι μικρός ποταμός και αποτελεί τα όρια των Ενοτήτων 

Ηλείας και Μεσσηνίας. 

Οι κυριότερες λίμνες της Ενότητας είναι η Αγουλινίτσα, η Μουριά και η Καϊάφα, ενώ 

υπάρχουν και δύο λιμνοθάλασσες η Κοτυχίου/Στροφιλιάς και η Λάππα.  

Οι κλιματολογικές συνθήκες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ανάλογα με 

το υψόμετρο της κάθε περιοχής. Το κλίμα χαρακτηρίζεται μεσογειακό με ήπιους 

χειμώνες και θερμά καλοκαίρια στις περιοχές χαμηλού υψομέτρου ενώ στις περιοχές 

με μεγάλο υψόμετρο κυριαρχούν οι κρύοι χειμώνες και τα δροσερά καλοκαίρια.  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφονται: 

 24 Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης (ΕΖΔ) 

 10 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

 3 Υγροτοπικές περιοχές οι οποίες προστατεύονται από την διεθνή Σύμβαση 

Ramsar (Αμβρακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και Λιμνοθάλασσα 

Κοτυχίου) 

 2 Εθνικά Πάρκα (Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφιλιάς και Χελμού-Βουραϊκού)  

 1 Βιογενετικό Απόθεμα (Φυσικό Μνημείο Δάσους Λευσινίου) 

 34 Περιοχές που φέρουν το χαρακτηρισμό NATURA 2000 

 7 Μνημεία της Φύσης (Ο Πλάτανος του Παυσανία, πηγή Δώδεκα Βρύσες, 

Κλήμα του Παυσανία στα Καλάβρυτα, Ο Δρυς της Καλαμιάς, Ο Πλάτανος της 

Πλατανιώτισσας, Το Δάσος Φράξος του Λεσινιού και Ο Πλάτανος της Αγίας 

Λαύρας) 

 1 Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης 

(Αμβρακικός Κόλπος) και  

 2 Αισθητικά Δάση (Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων Αχαΐας και 

Δάσος Χειμάρρων Σελεμνού και Χαράδρων). 

 

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. 
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Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Ναύπακτος 

Π.Ε. Αχαΐας 

Πάτρα τμήμα πόλης 

Βεσίνι 

Αλεποχώρι 

Σκούπι 

Π.Ε. Ηλείας Ταξιάρχες 

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

 

Το πολιτισμικό και ιστορικό παρελθόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι 

πλούσιο. Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που αφορούν 

ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους παγκόσμιας 

εμβέλειας. Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία της Περιφέρειας 

καταγράφονται ανά Ενότητα ως εξής:  
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί και Θρησκευτικοί 
Χώροι 

Ωράριο 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας     

Παπαστράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αγρινίου  

 Αρχαία Πλευρώνα   

Λαογραφικό Μουσείο Αγρινίου  Αρχαία Καλυδώνα* 08:00-15:00 

Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Ι. Π. 
Μεσολογγίου* 

09:00-13:30& 
16:00-19:00 

Αρχαίο Θέρμο  

Σπίτι-Μουσείο «Κωστής Παλαμάς»  Αρχαιολογικός χώρος Στράτου  

Μουσείο Τρικούπη  Αρχαίο θέατρο Οινιαδών  

Λαογραφικό Μουσείο Ι. Π. Μεσολογγίου  Αρχαίο θέατρο Μακύνειας  

Μουσείο «Μπότσαρη»  Αρχαία Πάλαιρος  

Αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου  Κάστρο Ναυπάκτου  

Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου  Κάστρο Αντιρίου  

Λαογραφικό Μουσείο Αγραμπέλου  Κάστρο Βόνιτσας  

  Κάστρο του Βλοχού (Ακρόπολη 
Θεστιέων) 

 

  Ρωμαϊκές θέρμες Αγίου Θωμά* 08:00-15:00 

Π.Ε. Αχαΐας        

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου* 08:00-15:00 Κάστρο Πάτρας* 08:00-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών* 08:00-20:00 Μονή Αγίας Λαύρας  

Μουσείο Θυσίας Καλαβρυτινών* 08:30-15:00 Κάστρο Ρίου  

  Ωδείο Πατρών  

  Αρχαϊκός ναός Τραπεζάς-Κουμάρι 
Αιγίου  

 

  Ηρώο Μαμουσιάς   

  Πόρτες*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 
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  Τείχος Δυμαίων* 08:00-15:00 

  Ρωμαίική Γέφυρα Πατρών  

  Μονή Μεγάλου Σπηλαίου  

  Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας  

  Αρχαιολογικός χώρος Ελαιοχωρίου*  

  Μυκηναϊκός Οικισμός της Βούντενη* 08:00-15:00 

  Ιερό Αρτέμιδος στη Ρακίτα Αχαΐας* ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος 

  Νεκροταφείο στο Καλαμάκι 
Ελαιοχωρίου*  

επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Καταρράκτης*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Κλίμακες Πάτρας*  
 

  Μιτόπολη* επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Μυκηναϊκός Οικισμός Χαλανδρίτσας*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

  Σπαλιαρέικα* επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με την ΕΦΑ 

Π.Ε. Ηλείας    

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας* 08:00-20:00 Κάστρο Χλεμούτσι* 08:30-15:00 

Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αρχαιότητας* 

08:00-15:00 Αρχαία Ήλιδα* 08:00-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας  Αρχαία Ολυμπία* 08:00-20:00 

Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών της 
Ολυμπίας* 

08:00-15:00 Αρχαία Φειά - Ποντικόκαστρο  

Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας* 08:00-15:00 Αρχαία Φιγαλεία*  

  Επικούρειος Απόλλωνας  

  Αγορά Αρχαίας Ήλιδας* 08:00-15:00 

  Μυκηναϊκό Νεκροταφείο της Αγίας 
Τριάδας* 

08:30-15:00 

 
  Ακρόπολη Πλατιάνας* 08:30-15:00 
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  Αρχαία Αλίφειρα* 08:30-15:00 

  Κάστρο Γλαρέντζας* 08:30-15:00 

  Το Αρχαίο Λέπρεο* 08:30-15:00 

  Κάστρο Κουκουβίτσας* ανοικτός συνεχώς 

  Κάτω Σαμικό* 08:30-15:00 

  Αρχαιολογικός χώρος Ώλενας*  

  Βάσσες* 08:00-Δύση του ηλίου 

  Δάφνη*  επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης 

  Παράκτιο Ρωμαϊκό Λουτρό Σκαφιδιάς*1  

  Νεκροταφείο Φραγκονησίου Ολυμπίας*  

  Νεκροταφείο Σταφιδοκάμπου* ανοικτός μόνιμα 

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

 

Στον Πίνακα 2 καταγράφεται η επισκεψιμότητα σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας ανά Ενότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). 

 

                                                           
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 ΠΔΕ, ανά Περιφερειακή Ενότητα 2014 

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

Μουσεία 

Αιτωλοακαρνανίας 151 373 136 368 616 376 128 336 387 543 315 304 4.033 

Αχαΐας 912 1.920 1.593 2.257 2.783 759 807 833 1.060 1.906 1.375 936 17.141 

Ηλείας 2.210 3.591 9.153 21.592 16.698 15.643 19.258 22.970 18.628 15.800 4.289 2.794 152.626 

Σύνολο 3.273 5.884 10.882 24.217 20.097 16.778 20.193 24.139 20.075 18.249 5.979 4.034 173.800 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

Αιτωλοακαρνανίας 147 235 230 900 801 227 302 303 433 484 335 95 4.492 

Αχαΐας  195 481 392 535 888 289 290 313 341 551 508 124 4.907 

Ηλείας  7.539 5.513 16.022 53.233 58.031 61.605 78.244 76.021 70.622 54.288 15.198 8.638 504.954 

Σύνολο 7.881 6.229 16.644 54.668 59.720 62.121 78.836 76.637 71.396 55.323 16.041 8.857 514.353 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας διακρίνεται από χαμηλή προσέλευση στις δύο από τις τρεις 

ενότητες της Περιφέρειας. Η ενότητα Ηλείας τόσο στην επισκεψιμότητα των μουσείων όσο και των αρχαιολογικών χώρων εμφανίζει μεγάλη 

δυναμική, μιας και δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών εξαιτίας της πλούσιας ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει 

(Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Ήλιδα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας κ.α.), καθιστώντας την πόλο έλξης τόσο Ελλήνων όσο και Αλλοδαπών 

επισκεπτών λόγω και της μικρής απόστασης της από την πόλη της Αθήνας.  
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Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην 

επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας 

Δυτικής 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 Π.Δ.Ε. (2014) 

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

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας 

την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί μια εκ των 

κυριότερων πυλών της χώρας, θεωρούμενη ως η Δυτική Πύλη της Ελλάδας προς 

την Αδριατική και τη Δυτική Ευρώπη γενικότερα.  

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας   είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, λόγω της έκτασης και 

του αναγλύφου του εδάφους της. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε μήκος 700 km, 

ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο σε μήκος 4.000 km. Οι οδικές μεταφορές στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του τομέα των 

μεταφορών, όμως η κατάσταση αυτών παραμένει ακόμα σε μέτρια επίπεδα. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στη γεωμορφολογία της Περιφέρειας, που δεν 

επέτρεψε λόγω του υψηλού κόστους, την πλήρη ανάπτυξη άλλων μεταφορικών 

δικτύων. Στα παράλια και στις πεδινές περιοχές το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται 

περισσότερο αναπτυγμένο από ότι στις ορεινές περιοχές της. Οι κυριότεροι οδικοί 

άξονες που απαντώνται στην Περιφέρεια ανά Ενότητα είναι: 

 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

 Εθνική οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων 

 Εθνική οδός  Αγρινίου-Άρτας 

 Εθνική οδός Ναυπάκτου-Μεσολογγίου  

 Εθνική οδός Ναυπάκτου - Λιδωρικίου 

 Εθνική οδός Αντιρρίου-Ιτέας 

 Εθνική οδός Αντιρρίου-Θέρμου 

 Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας 

 Εθνική οδός Αντιρρίου-Μεσολογγίου. 

 

Π.Ε. Αχαΐας 

 Π.Α.Θ.Ε (οδικός άξονας Πατρών-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων), Ολυμπία 

Οδός (Κόρινθος Πάτρα), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 

 Δυτικός Άξονας (Ιόνια Οδός), 
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 Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, 

 Ν.Ε.Ο Πατρών-Τρίπολης, 

 Εθνική οδός Πατρών-Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

Π.Ε. Ηλείας  

 Νέα και Παλαιά Εθνική Πατρών-Πύργου 

 Εθνική Πύργου-Κυπαρισσίας 

 Εθνική Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

Πέραν του οδικού δικτύου στην Περιφέρεια απαντάται και εκτεταμένο 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας έχει μήκος άνω 

των 300km και διασχίζει την παραλιακή ζώνη των Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας με 

τη σύνδεση Αθήνας-Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας. Υπάρχει επίσης και οδοντωτός 

σιδηρόδρομος στη διαδρομή Διακοπτού-Καλαβρύτων. Συγκεκριμένα οι 

σιδηροδρομικές γραμμές της Περιφέρειας είναι: 

 Σιδηροδρομική γραμμή Πύργου-Κατακώλου μήκους 12km και 

 Σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς-Αθήνα-Κόρινθος-Πάτρα-Κυπαρισσία-

Ζευγολατιό 726km με διακλαδώσεις 

1. Προς Κυλλήνη και 

2. Προς Ολυμπία. 
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Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Αναφορικά με τις λιμενικές υποδομές, το λιμάνι των Πατρών δεσπόζει στην 

Περιφέρεια εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του, αποτελώντας τη Δυτική Πύλη της 

χώρας προς την Αδριατική και τη Δυτική Ευρώπη. Το λιμάνι της Πάτρας αποτελεί τη 

σημαντικότερη τερματική εγκατάσταση θαλάσσιων μεταφορών της Δυτικής Ελλάδας 

και το σημαντικότερο σημείο πορθμειακής σύνδεσης της χώρας με την Ιταλία. Ο 

ρόλος του στο δίκτυο των εσωτερικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τα νησιά του 

Ιονίου έχει αποδυναμωθεί μετά την ανάπτυξη του λιμανιού της Κυλλήνης ως κύριου 

σημείου συνδέσεως της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. 

Τα λιμάνια που καταγράφονται στην Περιφέρεια είναι: 

1. Πάτρα, 

2. Κυλλήνη, 

3. Κατάκολο, 

4. Αστακού (ΝΑΒΙΠΕ), 

5. Ναυπάκτου, 

6. Αμφιλοχίας. 
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Χάρτης 2: Κυριότερα λιμάνια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

 

 

 

 

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

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφονται τρία αεροδρόμια:  

1. Το αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο εξυπηρετεί όλη την Ενότητα Αχαΐας. 

Είναι κυρίως στρατιωτικό, ενώ δέχεται και πτήσεις τσάρτερ.  

2. Ο Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου αποτελεί αεροδρόμιο μικτής χρήσης 

(στρατιωτικό και επιβατικό). Το αεροδρόμιο του Ακτίου υπό-χρησιμοποιείται 

από την Αεροπλοΐα (εξυπηρετεί μικρό αριθμό πολιτικών πτήσεων) και από 

πτήσεις τσάρτερ, και χρησιμοποιείται ως αεροδρόμιο της Λευκάδας (15 km) 

και της Πρέβεζας (4 km) 

3. Τέλος, ο Κρατικός Αερολιμένας Αγρινίου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα 

αεροδρόμια της Ελλάδας (έτος λειτουργίας 1931), όμως η εκτέλεση 

δρομολογίων έχει σταματήσει από το 1977. Ο χώρος του αεροδρομίου 

χρησιμοποιείται πλέον ως Εκπαιδευτικό Κέντρο Υ.Π.Α.Μ. της Αερολέσχης 

Αγρινίου ενώ ένα τμήμα του έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Ελλάδας.  

Χάρτης 3: Αεροδρόμια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

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

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν 11 Νοσοκομεία και 17 Κέντρα 

Υγείας, που καλύπτουν την υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων όχι μόνο της 

Περιφέρειας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Από τα 11 δημόσια νοσοκομεία που 

καταγράφονται  τα εννέα είναι γενικά, ένα είναι παιδιατρικό και ένα νοσημάτων 

θώρακα.  

Από τα εννέα γενικά νοσοκομεία, το ένα είναι Πανεπιστημιακό Περιφερειακό και 

βρίσκεται στην Ενότητα Αχαΐας. Στην ίδια Ενότητα και πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα, 

βρίσκεται και το δεύτερο Περιφερειακό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, 

υπάρχουν πέντε Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργος 

και Αμαλιάδα) και δύο μικρότερα Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας (Καλάβρυτα και 

Κρέστενα). Τέλος, στην Αχαΐα βρίσκονται και τα δύο ειδικά νοσοκομεία, το Παίδων 

και το Κέντρο Νοσημάτων Θώρακα ΝΔ Ελλάδας. 

Η καταγραφή τους στον χάρτη γίνεται ως εξής: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», 

2. Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, 

3. Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», 

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 

5. Ολύμπιο Θεραπευτήριο, 

6. Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, 

7. Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», 

8. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. 
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Χάρτης 4: Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

Τέλος, η Περιφέρεια καλύπτεται και από τριτοβάθμια περίθαλψη, η οποία παρέχεται 

από τις πανεπιστημιακές κλινικές, οι οποίες έχουν την κατάλληλη τεχνολογική 

υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υψηλής τεχνογνωσίας 

υπηρεσιών υγείας. Το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής της τριτοβάθμιας 

περίθαλψης (υλικοτεχνική και ανθρώπινο δυναμικό) είναι συγκεντρωμένο κοντά 

στην πόλη της Πάτρας, δημιουργώντας προβλήματα πρόσβασης στην υπόλοιπη 

Περιφέρεια. 

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφεται το 3,23% του 

αριθμού των κλινών σε επίπεδο χώρας (1.741 κλίνες). Όσον αφορά το 
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απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό στις υποδομές υγείας φτάνει τα 3.731 άτομα με 

ποσοστό 5,48% επί του συνόλου της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Γενικότερα, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας δεν είναι 

ικανοποιητικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους: 

 Αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας 

 Ελλιπής ανάπτυξη όλων των νοσοκομειακών ιδρυμάτων ως προς τον αριθμό 

των ειδικοτήτων 

 Ελλιπής ανάπτυξη ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες ορισμένων 

περιοχών 

 Έλλειψη ενός συνολικού σχεδίου εξειδίκευσης, συνεργασιών και δικτύωσης 

των νοσοκομειακών μονάδων (πηγή: ΣΜΠΕ Δυτικής Ελλάδας). 
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε 679.796 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) που αντιστοιχεί στο 6,28% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 

59,7 κάτοικοι/km² έναντι 81,96 κάτοικοι ανά km² που είναι στο σύνολο της χώρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την διακύμανση του πληθυσμού της τα 

τελευταία 20 χρόνια.  

 

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

 Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

695.391 721.541 679.796 3,76% -5,78% 

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

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας από το 1991-2001 παρουσίασε αύξηση 3,76% 

φτάνοντας τους 721.541 κατοίκους (από 695.397 το 1991), ενώ στην επόμενη 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της παρουσίασε μείωση 5,8% φτάνοντας τους 

679.796 κατοίκους. 

Στον πίνακα 5, καταγράφεται η κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας ανά 

Ενότητα. 

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της ΠΔΕ ανά Περιφερειακή 

Ενότητα 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου 

πληθυσμού ανά τ. Χιλ. 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 679.796 59,70 

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας 210.802 38,60 

ΠΕ Αχαΐας  309.694 94,66 

ΠΕ Ηλείας  159.300 60,85 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Η πιο πολυπληθής Ενότητα της Περιφέρειας είναι η Αχαΐα με 309.694 κατοίκους με 

επίσης την μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα με 94,66 κατοίκους/km² και 

ακολουθεί της Ηλείας με 60,85 κατοίκους/km². 

Η κατανομή του πληθυσμού ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι Άρρενες 339.310 

(49,90%) και Θήλεις 340.486 (50,10%). Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της 

Περιφέρειας το σύνολο των Θηλέων είναι κατά 1.176 άτομα (0,20%) μεγαλύτερο 

από τους Άρρενες, ακολουθώντας την γενική τάση που επικρατεί σε επίπεδο χώρας 

η οποία εμφανίζει το ποσοστό των Θηλέων στο 51% (5.512.494 κάτοικοι) και των 

Αρρένων στο 49% (5.302.703 κάτοικοι). 

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

Περιφέρειας ανέρχεται σε 41,8 χρόνια, σχεδόν ίδια με τη μέση ηλικία του μόνιμου 

πληθυσμού της Ελλάδας που είναι τα 41,9 χρόνια.    

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

την απογραφή του 2011, κατοικούσαν 49.227 πτυχιούχοι 

Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών και 23.794 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, καταγράφηκαν 4.146 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 1.728 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.8: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 
προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας   

 

  
  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23 

 

1.5. Μακροοικονομικά στοιχεία 

Η οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το 2004-2008 παρουσιάζει μια 

σημαντική αύξηση (20,5%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ). Από το 

2009-2011 δηλαδή ένα χρόνο πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης 

παρατηρείτε μια πτώση του ΑΕΠ (11,3%), ακολουθώντας τη συνολική πορεία της 

χώρας και συγκεκριμένα κατά 3,6% το 2009 (μείωση σε επίπεδο χώρας 1,9%), κατά 

2% το 2010 (μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%) και κατά 9,5% το 2011 (αντίστοιχο 

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

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

Περιφέρειες 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2004-11 (%) 
Μεταβολή 

2009-11 (%) 

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

Κεντρική 
Μακεδονία 

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

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

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

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

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

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

Ανατ. 
Μακεδονία - 
Θράκη 

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

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

Δυτική 
Μακεδονία 

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

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

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

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

Σύνολο  
Ελλάδος 

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

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

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

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  2.762 2.858 3.078 3.065 3.205 3.178 3.001 2.720 -1,5% -14,4% 

Π.Ε. Αχαΐας  4.861 4.969 5.642 5.897 5.957 5.631 5.549 4.999 2,8% -11,2% 

Π.Ε. Ηλείας 1.846 1.924 2.057 2.210 2.250 2.184 2.219 2.030 10,0% -7,1% 

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

 

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

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα το ΑΕΠ όλων των ενοτήτων 

της Περιφέρειας από το 2004-2008 κινείται ανοδικά, ενώ από το 

2009-2011 καταγράφεται μείωση του ΑΕΠ τους ακολουθώντας 

την πορεία της χώρας συνολικά. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη 

μείωση για τα έτη 2009-2011 υπέστη η ενότητα 

Αιτωλοακαρνανίας (14,4%) και Αχαΐας (11,2%), ενώ την 

μικρότερη η ενότητα Ηλείας (7,1%). 

 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) - Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η Δυτική Ελλάδα την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό 

μείωσης του ΑΕΠ (11,3% μαζί με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης) 

μετά την Περιφέρεια Ηπείρου (9,5%), ενώ την μεγαλύτερη εμφανίζει η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας (17,3%). 

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

Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ του συνόλου της Ελλάδας κατά την χρονική 

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

 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ ΠΔΕ 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. 
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Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση του ΑΕΠ μέχρι το 2008 για όλες τις 

Περιφέρειες (εκτός της Δυτικής Μακεδονίας που εμφανίζει αύξηση και το 2009), 

οπότε και παρατηρείται άμεση πτώση από το 2009 και μετά, υπό την επήρεια των 

συμπτωμάτων της οικονομικής ύφεσης.  

 

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

Περιφέρειες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Κεντρική Μακεδονία 14.210 15.570 16.671 17.289 16.801 15.841 14.771 

Δυτική Μακεδονία 16.209 17.663 18.669 18.913 19.171 17.553 16.006 

Θεσσαλία 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 

Ήπειρος 13.105 13.929 14.512 14.936 14.672 14.325 13.307 

Ιόνια Νησιά 18.146 19.227 20.389 21.216 19.946 19.072 16.792 

Δυτική Ελλάδα 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 

Στερεά Ελλάδα 17.444 18.090 18.723 19.344 18.572 17.551 16.128 

Πελοπόννησος 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 

Αττική 23.435 25.838 27.737 28.824 28.556 27.491 25.480 

Βόρειο Αιγαίο 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 

Νότιο Αιγαίο 20.698 22.190 23.456 24.447 22.908 21.643 19.340 

Κρήτη 16.083 17.467 18.192 18.908 18.328 17.210 15.636 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 

Πηγή: Eurostat 2013, Regional Statistics 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το 2005-2008 

παρουσιάζει αύξηση από 13.896 σε 16.318 (17,4%), αύξηση αρκετά μικρότερη από 

το σύνολο της χώρας που είναι 20,54%. Από το 2008 και έπειτα παρατηρείται μείωση 

στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξης του 13,2% σχεδόν ίδιο με το σύνολο της χώρας 

13,7%. 

Σε σχέση με την Περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στο σύνολο της χώρας η 

Περιφέρεια Δυτικής 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 τη  χώρα.  
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Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται από το 2005-2011 η διαχρονική εξέλιξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας. 

 

Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΔΕ 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 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

παράγει το 4,7% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας 

αγγίζοντας το ποσό των 8.427 εκατ. Ευρώ για το σύνολο των παραγωγικών κλάδων, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε σχέση με το 2010. Αντίστοιχα, η ΑΠΑ στο 

σύνολο της χώρας μειώθηκε σε σχέση με το 2010 κατά 8,68%. Η Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας παρουσίασε την 3η μεγαλύτερη μείωση στην ΑΠΑ (9,98%) μετά τις 

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

(10,48%).  
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Πίνακας 9: Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Περιφέρεια (σε εκ. €, 

τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2010 2011 Μεταβολή 2010-2011 (%) 

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

Κεντρική Μακεδονία 26.995 24.922 -7,67% 

Δυτική Μακεδονία 4.447 4.021 -9,57% 

Θεσσαλία 9.686 8.812 -9,02% 

Ήπειρος 4.390 4.055 -7,6% 

Ιόνια Νησιά 3.530 3.098 -12,23% 

Δυτική Ελλάδα 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάδα 8.708 7.984 -8,31% 

Πελοπόννησος 8.328 7.755 -6,88% 

Αττική 97.245 88.921 -8,55% 

Βόρειο Αιγαίο 2.851 2.592 -9,08% 

Νότιο Αιγαίο 6.372 5.747 -9,8% 

Κρήτη 9.528 8.623 -9,49% 

Σύνολο  Ελλάδος 199.645 182.302 -8,68% 

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

 

Ο Πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να κατέχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αν και τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σχετική 

κάμψη, εντούτοις αποτελεί σημαντικό πόλο απασχόλησης και οικονομικής 

δραστηριότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) το 

24,3% του συνολικά ενεργού πληθυσμού της Περιφέρειας απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα.  Οι τρεις Ενότητες δεν συμμετέχουν εξίσου σε μέγεθος και ένταση 

παραγωγής. Στις Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας ο πρωτογενής τομέας παίζει 
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σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία τους και γι’ αυτό μπορούν να χαρακτηριστούν 

κατεξοχήν αγροτικές Ενότητες. 

Ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό, τα ίδια 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική γεωργία. Τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εστιάζονται: 

 Στον μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο (μ.ο. 34,3στρ.) 

 Στην ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού 

 Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών 

 Στις αδυναμίες που παρουσιάζει ο τομέας εμπορίας και διακίνησης των 

αγροτικών προϊόντων 

 Στην πλημμελή οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 

την ως εκ τούτου αδυναμία τους να συμβάλλουν στην εξομάλυνση των 

συνθηκών προώθησης των αγροτικών προϊόντων και διακίνησης των 

αγροτικών εισροών 

 Στην έντονη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων 

εντός της Περιφέρειας, η οποία είναι αποτέλεσμα των φυσικών συνθηκών και 

γενικότερων δυνατοτήτων των επιμέρους περιοχών. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ΠΟΠ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης), όπως; Ελιές, Ελαιόλαδο, Τυριά, Ξηροί Καρποί, Όσπρια, 

οίνοι και αυγοτάραχο. Προϊόντα τα οποία προσφέρουν στήριξη στην μεταποιητική 

δραστηριότητα που αναπτύσσει η Περιφέρεια. 

 

Ο Δευτερογενής τομέας της Περιφέρειας την παρούσα περίοδο χαρακτηρίζεται 

από μια γενικότερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής βάσης και τη 

μετατόπιση των δραστηριοτήτων από τους παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους 

(μεγάλες μονάδες) προς ανταγωνιστικές και βιώσιμες δραστηριότητες. Οι 

βασικότερες μεταποιητικές μονάδες στην Περιφέρεια αφορούν κλάδους τροφίμων 

και ποτών, ένδυσης, εκτυπώσεων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών-πληροφορικής, 

χαρτιού, πλαστικών, βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, μη μεταλλικών ορυκτών. 

Ειδικότερα και στις τρεις Ενότητες ανθούν επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων (οίνου, ελαιοκομικών προϊόντων, τομάτας, φρούτων, γάλακτος/τυριού). 

Στην Αιτωλοακαρνανία παρουσιάζονται επίσης επιχειρήσεις επεξεργασίας-
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συσκευασίας βρώσιμων ελιών, ξηραντήρια καλαμποκιού, εργοστάσια ζωοτροφών, 

επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, παραγωγής και τυποποίησης αλατιού. 

Σημειώνεται ότι στο μεταποιητικό τομέα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

συγκεντρώνει ορισμένα χωροταξικά και άλλα πλεονεκτήματα, τα οποία κατάλληλα 

αξιοποιούμενα μπορεί να στηρίξουν την ανάπτυξη της. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 

σημαντική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα η οποία έχει τη δυνατότητα στήριξης 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα την παραγωγή πιστοποιημένων 

προϊόντων (Π.Ο.Π, ΠΓΕ, ΟΠΑΠ) και την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας 

αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. 

Τέλος, επισημαίνεται η ύπαρξη μιας οργανωμένης Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ 

Πατρών), η οποία παρέχει τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. 

 

Ο Τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα στην Περιφέρεια (62,8% των 

απασχολούμενων ΕΛΣΤΑΤ 2014 και 77,82% της ΑΠΑ, ΕΛΣΤΑΤ 2012). Το 

μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα αναφέρεται στους 

κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών.  

Ειδικότερα η Περιφέρεια σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς: 

 Των μεταφορικών υπηρεσιών (το λιμάνι των Πατρών αποτελεί βασική πύλη 

προς την Ε.Ε  και όχι μόνο) 

 Των υπηρεσιών υγείας (Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, 

Περιφερειακό Νοσοκομείο Πύργου) 

 Των υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης με την ύπαρξη 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου, ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου, 

Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, Business Innovation Center Δυτικής Ελλάδας, 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας υπολογιστών) τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή 

της γνώσης και της καινοτομίας προς όφελος των τοπικών παραγωγικών 

μονάδων και 

 Των παραγωγικών υπηρεσιών. 

Επιπροσθέτως, ως ιδιαίτερης σημαντικότητας αναδεικνύονται οι μεγάλες 

δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

(θαλάσσιος, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαματικός, συνεδριακός κ.α.). Αναφορικά 
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με τον Πολιτιστικό τομέα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαθέτει σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και 

βυζαντινούς χώρους και ευρήματα, όπως η Αρχαία Ολυμπία, τα Ενετικά Κάστρα κλπ. 

τα οποία μπορούν να την καταστήσουν πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. 

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

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

φαίνεται από το γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ΑΠΑ 

(2012) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η συνεισφορά του Πρωτογενή τομέα στην ΑΠΑ της Περιφέρειας είναι 9,1% ποσοστό 

υπερδιπλάσιο  έναντι του συνόλου της χώρας (3,69%), ο δευτερογενής τομέας 

συνεισφέρει κατά 13,1% ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο έναντι του συνόλου της 

χώρας 13,82%, ενώ τέλος την μεγαλύτερη συνεισφορά έχει ο τριτογενής τομέας με 

77,8%, ποσοστό χαμηλότερο έναντι του συνόλου της χώρας (82,49%). 
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1.6. Αγορά εργασίας - Απασχόληση 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ηλικίας από 

15 έως 64 ετών) ανέρχεται σε 319.600 κατοίκους για το 2013 σύμφωνα με στοιχεία 

της OECD Regional Statistics, το οποίο αντιστοιχεί στο 6,43% του συνολικού 

Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της χώρας. 

Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται το συνολικό ποσοστό του Οικονομικά 

Ενεργού Πληθυσμού κάθε Περιφέρειας.  

 

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

 

Πηγή: OECD Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Ο απασχολούμενος πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπολογίζεται για 

το 2013 στους 229.100 απασχολούμενους (71,68%). Στο γράφημα 7, καταγράφεται 

το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της Περιφέρειας σε σχέση με το 

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

της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Δυτικής 

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

2006-2013 καταγράφονται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην ΠΔΕ ως ποσοστό των απασχολούμενων στη 

χώρα, 2007-2013 

 

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

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

χώρας. 

 

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

Χώρα, 2014 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας φτάνει το 

24,3% , ποσοστό αρκετά υψηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας (13,8%) 

καταδεικνύοντας την δυναμική του τομέα στην Περιφέρεια. Αντιθέτως, ο 

δευτερογενής τομέας εμφανίζει μικρότερο ποσοστό απασχόλησης σε σχέση με το 

σύνολο της χώρας (12,9% έναντι 15,5%), ενώ ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 

62,8% των εργαζομένων της Περιφέρειας, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το 

70,7% της χώρας.   

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των 

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

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

 

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

οικονομικής κρίσης και μετά εμφανίζεται αυξητική, ακολουθώντας τη γενική τάση 

που επικρατεί στο σύνολο της χώρας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 10, παρατηρούμε 

ότι το ποσοστό ανεργίας της Περιφέρειας είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το 

συνολικό ποσοστό σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται ως το τέταρτο 

μεγαλύτερο (28,4%) μετά από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (31,6%), 

Κεντρικής Μακεδονίας (30,2%) και Αττικής (28,7%). Στο γράφημα που ακολουθεί 

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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παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια σε σχέση με το 

σύνολο της Χώρας από το 2008-2013.  

 

Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην ΠΔΕ και την Επικράτεια, 

2008-2013 

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

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

Δυτικής Ελλάδας για άτομα άνω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 186,9%, ενώ το 

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

2.1. Εισαγωγή 

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

σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις 

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

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

η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισμένα από τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την χώρα μας ως έναν από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.  

Το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα αποτελεί την Ναυαρχίδα της τουριστικής 

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

αφίξεων. Τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα υστερούν σημαντικά τόσο σε αριθμό 

ταξιδιών όσο και σε αριθμό διανυκτερεύσεων και δαπάνης. Εύκολα καταλαβαίνει 

κανείς ότι το συγκεκριμένο προϊόν όπου αναπτύσσεται προσφέρει αυξημένη 

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

σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην μείωση της ανεργίας.   

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει αφθονία και ποικιλία φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πολλών 

μορφών εναλλακτικού τουρισμού εκτός του κυρίαρχου Ήλιου και Θάλασσας που 

επικρατεί στο σύνολο της χώρας: αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, μνημεία της 

νεότερης ιστορίας, ιαματικές πηγές, παραδοσιακούς οικισμούς, ποτάμια, λίμνες, 

βιότοπους, αισθητικά δάση και τοπία φυσικού κάλλους.  

Διαπιστώνεται ωστόσο ανεπαρκής αξιοποίηση των πόρων αυτών που οφείλεται 

κυρίως στην: 

 Ανεπαρκή ή και στρεβλή τουριστική αξιοποίηση σημαντικών φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων με ανισοκατανομή και τοπικές διαφοροποιήσεις ως προς 

τη μορφή, τις δραστηριότητες και τις τουριστικές ροές 

 Μη αξιοποίηση σημαντικών τουριστικών πόρων (ακτών, ιαματικών πηγών, 

αρχαιολογικών τόπων, περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος κ.α.) 

 Ελλιπή στήριξη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού (χειμερινός, 

ιαματικός, αρχαιολογικός, συνεδριακός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός 

κ.α.), σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικών τουριστικών υποδομών 
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 Ανεπάρκεια του ευρύτερου περιβάλλοντος τουριστικής δραστηριότητας 

όπως: ανεπάρκειες κοινωνικοοικονομικής υποδομής και υποδομής 

μεταφορών, ρύπανση περιβάλλοντος, ατελής οργάνωση της κοινωνικής και 

πολιτιστικής ζωής, περιορισμένες δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες, αδυναμίες 

στο αστικό σύστημα της Περιφέρειας, οργανωτικές ελλείψεις των υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προώθηση και 

την υλοποίηση επενδύσεων. 

Η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από τα 

ανομοιογενή χαρακτηριστικά της, τα οποία διαφοροποιούνται από περιοχή σε 

περιοχή. Έτσι, υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικοί τύποι υπό-περιοχών, ανάλογα με 

την τουριστική τους επισκεψιμότητα. 

 Ώριμες περιοχές, υψηλής αναγνωρισιμότητας και τουριστικής 

ελκυστικότητας για επισκέπτες κυρίως από το εξωτερικό, όπως είναι η 

παράκτια περιοχή Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας, η Παράκτια περιοχή Πατρών, 

οι Β.Δ ακτές Ηλείας-Κυλλήνης, η παράκτια περιοχή Ακράτας-Αιγίου και η 

παράκτια περιοχή Ναυπακτίας 

 Δυναμικές περιοχές, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει μια καλή 

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

δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας, η ορεινή περιοχή Καλαβρύτων και 

Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Οι περιοχές αυτές δεν είναι αναγνωρίσιμες στο 

διεθνή τουρισμό 

 Αναξιοποίητες περιοχές, με σχεδόν μηδενική παρουσία του τουρισμού, όπως 

είναι η ορεινή περιοχή της τουριστικής ενότητας Αμβρακικού, η ορεινή 

περιοχή της ενδοχώρας των Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας, η ορεινή περιοχή 

Αχαΐας, η ορεινή περιοχή της ενότητας Ν.Δ. Ηλείας-Καϊάφα 

 Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης όπως η παράκτια περιοχή του 

Αμβρακικού, η ορεινή Ναυπακτία, η παραλίμνια περιοχή της ενδοχώρας 

Λιμνών Αιτωλοακαρνανίας και η παράκτια περιοχή Ν.Δ. Ηλείας-Καϊάφα. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της γεωμορφολογικής ανομοιομορφίας της 

εμφανίζει ανισοκατανομή όσον αφορά την κατανομή των τουριστών στην επικράτεια 

της. Η ενότητα Ηλείας φαίνεται να δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών με 

κυρίαρχο προϊόν τον τουρισμό Πολιτισμού και Θρησκείας (Αρχαία Ολυμπία κ.α.), το 

οποίο συνδυαστικά με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα, διαθέτει εκτεταμένη 

ακτογραμμή με υπέροχες παραλίες (Κουρούτα, Βαρθολομιό, Αρκούδι κ.α.), μπορεί 
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να δώσει περαιτέρω ώθηση στο τουριστικό προϊόν της ενότητας και κατ’ επέκταση 

της Περιφέρειας. 

Εκτός των κυρίαρχων τουριστικών προϊόντων Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτισμού και 

Θρησκείας, στην Περιφέρεια αναπτύσσονται και άλλες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού όπως: 

Οινικός τουρισμός: Οι δυνατότητες για ανάπτυξη περαιτέρω του οινοτουρισμού 

στην Περιφέρεια είναι πολλές, συγκεκριμένα οι σημαντικότερες επισκέψιμες 

περιοχές είναι του αμπελώνα Αιγιαλείας στην Ενότητα Αχαΐας και του αμπελώνα 

Ηλείας στην Ενότητα Ηλείας. Στην Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, είναι πολύ νωρίς να 

μιλάμε για οινοτουρισμό μιας και τα τελευταία χρόνια άρχισε η παραγωγή 

εμφιαλωμένου κρασιού, εντάσσοντας την περιοχή στον οινικό χάρτη της Ελλάδας. 

Χιονοδρομικός τουρισμός: στην Περιφέρεια υπάρχει μόνο το χιονοδρομικό 

κέντρο των Καλαβρύτων το οποίο χρήζει επέκτασης των υποδομών του. Παρόλα 

αυτά αποτελεί δημοφιλή χειμερινό προορισμό για πλήθος τουριστών κυρίως 

Ελλήνων. 

Ιαματικός τουρισμός: στην Περιφέρεια καταγράφονται 4 ιαματικές πηγές 

(Κόκκινου Στεφανιού, Αγίου Βαρβάρου, Καϊάφα, Κυλλήνης) από τις οποίες καμία 

δεν είναι πιστοποιημένη από το υπουργείο τουρισμού. Οι πηγές αυτές έχουν έντονα 

τα σημάδια της εγκατάλειψης, παρόλο την δυναμική που μπορούν να προσφέρουν 

στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Αναρριχητικός τουρισμός: δύο είναι τα αναρριχητικά πεδία τα οποία συναντάμε 

στην Περιφέρεια (Φαραγγιού Κλεισούρας και Βαράσοβα) Δυτικής Ελλάδας. Τα πεδία 

έχουν διαδρομές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο 

των αρχάριων όσο και των έμπειρων αναρριχητών. 

Συνεδριακός τουρισμός: Tο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) που βρίσκεται πολύ κοντά στον 

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το συνεδριακό κέντρο του 

Aldemar Olympian Village (Πύργος Ηλείας)  και ο συνεδριακός χώρος στο 

Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Σκάλα, Ναυπακτίας), είναι 

διαθέσιμοι. Όπως παρατηρούμε η Περιφέρεια έχει πολύ δρόμο να διανύσει για την 

ανάπτυξη των συνεδριακών υποδομών της.  

Αθλητικός τουρισμός: στην Περιφέρεια υπάρχει πλήθος αθλητικών υποδομών 

όπως: ο ιππικός όμιλος Πατρών, rafting και canoe-kayak στον Κρικελοπόταμο, πίστα 

http://www.aldemar-resorts.gr/GR/Family%20resorts/Olympian%20village/
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canoe-kayak στον ποταμό Εύηνο, kayak- rafting-ποδηλασία στον Λάδωνα ποταμό, 

kayak στον Ερύμανθο, Θαλάσσιες υποδομές στον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου, πεδία 

Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτων πλαγιάς στο Μεσολόγγι και στα Καλάβρυτα, τον 

Ερύμανθο και το Παναχαϊκό. 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνει το 2,75% του συνολικού 

ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Συνολικά διαθέτει 267 μονάδες με 18.734 

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

 Η Π.Ε. Αχαΐας διαθέτει το 40,4% του ξενοδοχειακού δυναμικού της 

Περιφέρειας με 108 μονάδες και 7.024 κλίνες. 

 Η Π.Ε. Ηλείας διαθέτει το 32,2% του δυναμικού της Περιφέρειας με 86 

μονάδες και 8.307 κλίνες και 

 Τέλος, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει το 27,4% του δυναμικού της 

Δυτικής Ελλάδας με 73 μονάδες και 3.447 κλίνες. 

Από τα στοιχεία του ξενοδοχειακού δυναμικού παρατηρούμε ότι παρόλο που η 

ενότητα Αχαΐας κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στον αριθμό των ξενοδοχειακών 

μονάδων, εντούτοις η ενότητα Ηλείας έχει μεγαλύτερο αριθμό κλινών. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, ότι στην ενότητα Ηλείας απαντώνται 

μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ενότητες.  

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τον καταμερισμό των ξενοδοχειακών 

μονάδων της Περιφέρειας. 

 

Γράφημα 11: Καταμερισμός των ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας   

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, 2015- Επεξεργασία SETE Intelligence 

40,4%

32,2%

27,4%

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Π.Ε. Αχαΐας 

Π.Ε. Ηλείας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.8: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας   

 

  
  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
43 

 

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

2015, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού: 

 

Πίνακας 11: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην ΠΔΕ, 2015    

Περιφερειακή 
Ενότητα 

 5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

Αχαΐας  Μονάδες 0 19 35 47 7 108 

  Δωμάτια 0 1.007 1.359 1.195 77 3.638 

  Κλίνες 0 1.969 2.577 2.284 146 6.976 

Ηλείας  Μονάδες 4 13 20 39 10 86 

  Δωμάτια 1.444 863 569 1.103 163 4.142 

  Κλίνες 3.106 1.618 1.065 2.120 386 8.295 

Αιτωλοακαρνανίας Μονάδες 0 5 32 24 12 73 

  Δωμάτια 0 144 1.031 517 137 1.829 

  Κλίνες 0 272 1.963 961 267 3.463 

Σύνολο ΠΔΕ Μονάδες 4 37 87 110 29 267 

  Δωμάτια 1.444 2.014 2.959 2.815 377 9.609 

  Κλίνες 3.106 3.859 5.605 5.365 799 18.734 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015 

 

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

2015 για την ΠΔΕ 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

Διαφορά 
2010-2015 

(%) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2015) 

Αριθμός 
Κλινών 
(2010) 

Διαφορά 
2010-
2015 
(%) 

Αχαΐας 108 118 -8% 6.976 7.442 -6% 

Ηλείας 86 81 6% 8.295 8.092 3% 

Αιτω/νανίας 73 79 -8% 3.463 4.022 -14% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

267 278 -4% 18.734 19.556 -4% 

Σύνολο Ελλάδας 9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

(%) Δυναμικό 
της ΠΣΕ 

3% 3%  2% 3%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 

 

Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας για το 2015 παρουσιάζει 

σημαντική μείωση 4% στα καταλύματα έναντι μείωσης 0,36% που παρατηρείται σε 

επίπεδο χώρας. Παρόλο την μείωση που καταγράφει η Περιφέρεια στα καταλύματα, 

διατηρεί το μερίδιο της περίπου στο 2,8% στο σύνολο της χώρας για το 2015. 
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Όσον αφορά των αριθμό των κλινών, η Περιφέρεια εμφανίζει μείωση 4% μη 

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

μείωση του μεριδίου της από 3% σε 2% για το 2015.  

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

τα έτη 2010 και 2015 αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

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

και 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

  

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

 

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

των ξενοδοχειακών δωματίων εμφανίζει μείωση της τάξης του 3,9%. Συγκεκριμένα, 

ο αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων των 5* και 3* εμφανίζουν αυξήσεις 4,4% 

και 2,9% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά δωμάτια των 4* και 1-2* 

καταγράφουν μείωση -4,8% και -11,9%. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στις 

επιμέρους κατηγορίες πιθανόν να οφείλεται στην αναβάθμιση των τουριστικών 

καταλυμάτων των μικρότερων κατηγοριών σε μεγαλύτερα.  
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Αναλυτικά, η μόνη ενότητα που εμφανίζει θετική ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό 

των ξενοδοχειακών δωματίων της είναι της Ηλείας (2,5%), ενώ οι ενότητες 

Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας εμφανίζουν μειώσεις -12,3% και -6,1% αντίστοιχα.  
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει την προτελευταία θέση σε αριθμό 

ενοικιαζόμενων δωματίων (233 μονάδες, 1%). Συγκεκριμένα, διαθέτει 1.488 

δωμάτια και 3.397 κλίνες. Η κατανομή των δωματίων ανά ενότητα αποτυπώνεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Πίνακας 13: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της ΠΔΕ, 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Δ.Ε. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 70 483 1.048 

Π.Ε. Αχαΐας 83 560 1.345 

Π.Ε. Ηλείας 80 445 1.004 

Σύνολο Περιφέρειας 233 1.488 3.397 

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

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα η κατανομή των δωματίων είναι σχετικά 

ισομερής στις επιμέρους ενότητες, με την ενότητα Αιτωλοακαρνανίας να υστερεί 

ελάχιστα από τις υπόλοιπες. 

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Δ.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 Δυτικής Ελλάδας δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό επιπλωμένων κατοικιών 

κατέχοντας την προτελευταία θέση. Συγκεκριμένα, διαθέτει 74 μονάδες με 228 

δωμάτια και 752 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων κατοικιών ανά ενότητα 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

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

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Δ.Ε. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 28 81 252 

Π.Ε. Αχαΐας 31 114 360 

Π.Ε. Ηλείας 15 33 140 

Σύνολο Περιφέρειας 74 228 752 

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

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα η κατανομή των δωματίων είναι σχετικά 

ισομερής στις επιμέρους ενότητες, με την ενότητα Αιτωλοακαρνανίας να υστερεί από 

τις υπόλοιπες. 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην 

Π.Δ.Ε ανά ενότητα (%) 

 

 

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

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

Τράπεζας της Ελλάδος η οποία καλύπτει αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό και 

οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του ΣΕΤΕ 2014, ο οποίος 

επεξεργάστηκε στοιχεία από μεμονωμένα αεροδρόμια και την ΥΠΑ, οι διεθνείς 

τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας έχουν ως εξής: για το 

αεροδρόμιο του Ακτίου για το 2014 καταγράφηκαν 170.018 αφίξεις, αυξημένες κατά 

14,62% σε σχέση με το 2013 (148.329 αφίξεις) και για τον Κρατικό Αερολιμένα 

Αράξου το 2014 καταγράφηκαν 70.965 αφίξεις, αυξημένες κατά 7,44% σε σχέση 

με το 2013 (66.050 αφίξεις). 

Όσον αφορά στις αφίξεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε καταλύματα 

(ξενοδοχειακού τύπου και Κάμπινγκ) καταγράφηκαν 613.028 αφίξεις, αυξημένες 

κατά 3,2% σε σχέση με το 2012 (594.123 αφίξεις, ΕΛΣΤΑΤ 2013), το οποίο αποτελεί 

και το έκτο χαμηλότερο μερίδιο (3,8%) μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 

(0,8%), Βορείου Αιγαίου (1,8%), Ηπείρου (2,3%), Στερεάς Ελλάδας (2,9%) και 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (3,3%). Οι αφίξεις του 2013 σε καταλύματα 

στην Περιφέρεια ήταν αυξημένες κατά 3,2% σε σχέση με τις αφίξεις του 2012, 

ποσοστό το οποίο αποτελεί τη χειρότερη επίδοση σε σύγκριση με το σύνολο  της 

χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2013).  

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται το σύνολο των διεθνών τουριστικών 

αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας για τα έτη 2009-2014. 
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Πίνακας 15: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

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

2014 0 0 9 4.867 24.288 50.489 58.549 61.153 41.455 8.957 5 0 249.772 11% 

2013 0 0 80 3.452 23.399 46.584 49.894 50.208 40.762 10.116 0 0 224.495 8% 

2012 5 4 305 5.075 20.703 39.631 49.657 43.691 38.411 10.449 240 0 208.171 15% 

2011 0 0 0 1.798 21.816 34.926 45.331 38.709 32.489 6.568 0 0 181.641 -1% 

2010 0 0 113 312 26.825 34.690 41.837 41.571 30.930 6.946 0 0 183.224 -2% 

2009 9 0 0 995 26.593 37.605 39.671 42.131 31.557 8.324 0 0 186.885  

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

 

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

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια
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Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις με εξαίρεση το 2010 και το 2011 (μείωση της τάξης 

του 2% και 1% αντίστοιχα) παρουσιάζουν σημαντικές θετικές ποσοστιαίες μεταβολές 

(2012 15%, 2013 8% και 2014 11%). Το φαινόμενο της εποχικότητας στην 

Περιφέρεια καταγράφεται κυρίως τους μήνες Μάιο – Σεπτέμβριο όπου το σύνολο 

των τουριστικών αφίξεων παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση.  

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την εποχικότητα των διεθνών τουριστικών 

αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας για τα έτη 2009-2014. 

 

Γράφημα 16: Εποχικότητα αεροπορικών αφίξεων της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας για τα έτη 2009-2014 

 

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

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

τύπου και κάμπινγκ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε σύγκριση με το σύνολο 

της χώρας καταγράφεται στο γράφημα. 

 

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

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η πορεία των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διακρίνεται από 

αρκετές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, από το 2004-2007 παρατηρείται αύξηση στις 

διανυκτερεύσεις της τάξης του 34,3%, ενώ από το έτος 2007-2013 καταγράφετε 

σημαντική μείωση της τάξης του 20,7% (εκτός από το 2013, που σημειώνεται μικρή 

αύξηση 5%). Το 2013, οι διανυκτερεύσεις στην ΠΔΕ έφτασαν τις 1.551.921 σε 

σύνολο 71.491.458 για τη χώρα, το οποίο αναλογεί σε μερίδιο 2,2%.  

Από τις 1.551.921 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια για το έτος 2013, οι 1.457.381 

αφορούσαν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (93,9%) ενώ οι 

94.540 σε κάμπινγκ (6,1%). 
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2.5.2. Πληρότητα 

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

29,1% από 27,7% που ήταν το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Αξίζει να επισημάνουμε ότι 

και για τις δύο χρονιές τα ποσοστά πληρότητας για τις ξενοδοχειακές μονάδες της 

Περιφέρειας ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το ποσοστό της ετήσιας 

πληρότητας για το σύνολο της χώρας (43,2% για το 2012 και 45,2% για το 2013), 

κατατάσσοντάς τη στην 7η θέση μετά τις Περιφέρειες Κρήτης (60,7%), Ιονίων 

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

(37,4%) και Βορείου Αιγαίου (32,9%). Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται τα 

ποσοστά πληρότητας κλινών και για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος. 

 

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

Περιφέρεια,2012-2013

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – 2013- Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.5.3. Δαπάνες 

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

ανά διανυκτέρευση και οι μέρες διαμονής ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας,  

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

επικράτειας. 

 

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

Περιφέρειες, 2013 

Περιφέρεια 
Δαπάνες ανά 

επίσκεψη (€) 

% επί της 

χώρας 

Δαπάνες ανά 

Διανυκτέρευση 

(€) 

% επί της 

χώρας 

Ημέρες 

Διαμονής 

% επί της 

χώρας 

Ανατ. Μακεδονία 

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

Κεντρική 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σύνολο 

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

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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Όσον αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η μέση δαπάνη των τουριστών ανά 

επίσκεψη ανήλθε στα 380,5€, το οποίο την κατατάσσει στην ενδέκατη θέση πριν τις 

Περιφέρειες Ηπείρου (369,9€) και Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης (336,4€), και 

κατά 41,8% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας (653,3€). Στο γράφημα που 

ακολουθεί αποτυπώνεται η δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες 

της χώρας. 

 

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

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση φτάνουν τα 60,1€, κατατάσσοντας την στην όγδοη  

θέση μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 88,2€, Ηπείρου 85€, Αττικής 84,9€, 

Κρήτης 81€, Στερεάς Ελλάδας 76,7€, Ιόνιων Νήσων 69€ και Πελοποννήσου 60,8€  

και κατά 17,8% κάτω από την μέση δαπάνη του συνόλου της χώρας. Στο γράφημα 

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

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής ανά τουρίστα η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση 

με 6,3 ημέρες και 29,2% χαμηλότερα από το μέσο όρο της Επικράτειας, το ακόλουθο 

γράφημα αποτυπώνει το σύνολο των ημερών διαμονής ανά Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 21: Ημέρες διαμονής ανά Ενότητα 2014. 

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

Βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού στη χώρα μας συνολικά είναι η εποχικότητα 

της τουριστικής κίνησης. Η ΠΔΕ, σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας, 

παρουσιάζει χαμηλή εποχικότητα, λόγω κυρίως της Αρχαίας Ολυμπίας (ενότητα 

Ηλείας) που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό όλο το χρόνο. Ο ακόλουθος 

πίνακας αποτυπώνει την εποχικότητα της τουριστικής κίνησης σε όλες τις 

Περιφέρειες 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 το Συντελεστή Ανισότητας GINI, ο οποίος 

συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανισότητας εισοδήματος. Στη 

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

ίση είναι η κατανομή των αφίξεων στη διάρκεια του έτους. 
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Πίνακας 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 Ελλάδα 64,24% 82,00% 42,33% 

Στερεά Ελλάδα 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 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τους τρείς δείκτες (CR4, CR6, GINI), η Περιφέρεια 

παρουσιάζει χαμηλή εποχικότητα. Συγκεκριμένα, για τους δείκτες CR4 και CR6 

εμφανίζει την ένατη μεγαλύτερη εποχικότητα (64,24%) μετά τις Περιφέρειες Ιονίων 

Νήσων (84,19%, 95,89%), Νοτίου Αιγαίου (76,99%, 95,27%), Κρήτης (75,45%, 

96,19%), Θεσσαλίας (71,14%, 85,04%), Δυτικής Μακεδονίας (70,20%, 84,13%), 

Κεντρικής Μακεδονίας (68,67%, 81,19%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(65,23%, 78,27%) και Πελοποννήσου (64,97%, 82,15%). Όσον αφορά το δείκτη 

GINI, η Περιφέρεια εμφανίζει τη δέκατη μεγαλύτερη εποχικότητα μετά τις 

Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (60,48%), Νοτίου Αιγαίου (55,81%), Κρήτης (54,87%), 
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Θεσσαλίας (47,77%), Δυτικής Μακεδονίας (45,87%), Βορείου Αιγαίου (43,79%), 

Κεντρικής Μακεδονίας (43,13%), Πελοποννήσου (43,02%) και Στερεάς Ελλάδας 

(42,34%). 
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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 

Ενότητα Μέλη ΣΕΤΕ 

 Αχαΐας  ACHAIA BEACH HOTEL 

  ALBATROS TRAVEL 

 Ηλείας OLYMPIAN VILLAGE  

  GRECOTEL OLYMPIA OASIS 

Πηγή: ΣΕΤΕ 
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2.8. Προφίλ τουριστών 

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

η οποία καταγράφει το προφίλ του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για 

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

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

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

στην Περιφέρεια. 

 Πίνακας 18: 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 18 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 19: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Δ.Ε.  

 

Η ενότητα Ηλείας φαίνεται να εμφανίζει 

την μεγαλύτερη ζήτηση για διακοπές 

Ήλιου και Θάλασσας σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες ενότητες.  

Η προσφορά στην ενότητα Ηλείας 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό μιας 

και είναι η πιο ανεπτυγμένη τουριστικά 

ενότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων της 

Περιφέρειας. Οι υπόλοιπες ενότητες μιας και η ζήτηση είναι σε χαμηλό επίπεδο η προσφορά είναι επίσης μικρή. 
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Πίνακας 20: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Δ.Ε.  

Στην ενότητα της Ηλείας βρίσκεται ένα 

από τα σημαντικότερα κληροδοτήματα 

της αρχαίας Ελλάδας με παγκόσμια 

εμβέλεια (Αρχαία Ολυμπία) μιας και εκεί 

γίνεται η αφή της Ολυμπιακής φλόγας. 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ζήτηση 

για διακοπές Π&Θ στην ενότητα είναι 

πολύ υψηλή σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες ενότητες που η ζήτηση είναι 

χαμηλή. 

Η προσφορά για διακοπές Π&Θ βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο αν και περιορίζεται ως επί το πλείστο στην ενότητα Ηλείας λόγω και του 

πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει και του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που εμφανίζουν οι τουρίστες για αυτόν τον προορισμό. 

Αιτ/νίας  Αχαϊας Ηλείας

1) Ζήτηση ειδικής μορφ ής τουρισμού τοπικά

2) Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφ ής τουρισμού 

3) Προσβασιμότητα

4) Ετοιμότητα προϊόντος

Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας Π&Θ Π.Δ.Ε.

Περιφερειακή ενότητα

Ζ

Η

Τ

Η

Σ

Η

Π

Ρ

Ο

Σ

Φ

Ο

Ρ

Α

5) Προοπτική συνεισφ οράς ειδικής μορφ ής τουρισμού

6) Α νταγωνιστικότητα ειδικής μορφ ής τουρισμού 
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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 21: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια 

 

 

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

Αττικής 

Ανατ. Μακ. Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Δυτικής Μακεδονία

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων 

Κεντρική Μακεδονία

Κρήτης

Νότιο Αιγαίο

Πελοποννήσου

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

της, ανταγωνίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο τις Περιφέρειες: 

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

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

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

ενότητες της Περιφέρειας (Εύβοιας και Φθιώτιδας). 

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

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

«Ήλιου & Θάλασσας» (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).  

- 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 Ήλιου & Θάλασσας που αναπτύσσεται 

ευρέως στις παραλιακές περιοχές της Περιφέρειας.    

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

κυριότερων προορισμών της Περιφέρειας (ενότητα Ηλείας) σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές. 
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Γράφημα 22: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Ηλείας και κύριων ανταγωνιστών για το 2014 

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Global  
Review 
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Ποιότητας-
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Φαγητό 
Ποτό

Δωμάτιο

Καθαριότητα
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Στο διάγραμμα 22, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν την ενότητα Ηλείας σε σύγκριση 

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

επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του γραφήματος, η ενότητα Ηλείας εμφανίζει χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που την 

επισκέπτονται σε σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, η ενότητα Ηλείας υστερεί σχεδόν σε όλους τους 

δείκτες από τις ενότητες Αργολίδας, Μαγνησίας και Μεσσηνίας (μόνο στην εξυπηρέτηση υπερτερεί της Μεσσηνίας), ενώ αντίθετα υπερτερεί 

σχεδόν σε όλους του δείκτες (μόνο στην τοποθεσία μειονεκτεί) της Στερεάς Ελλάδας.  
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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 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 22: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 
Πηγή: IPK International - Επεξεργασία SETE Intelligence

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

Τουρκία

Ισπανία

Ιταλία

Μάλτα

Κύπρος

Κροατία
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2.12. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου 

Περιφέρειας 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια μια 

σειρά ενεργειών για την βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση 

της τουριστικής εποχικότητας. Συγκεκριμένα:  

 Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, όπως το 

έργο με τίτλο «Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity 

of the local gastronomic heritage in the region Greece –Italy - GrItCUZINE» 

του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-

2013. Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση και πολιτιστική 

ανάδειξη της ελληνικής και της ιταλικής διατροφής. 

Αντίστοιχα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο έργο με τίτλο 

“MedLS”- Mediterranean LifeStyle, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του 

προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-

2013. 

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία δικτύου Μεσογειακής 

διατροφής με τη συμμετοχή φορέων και εταιρειών ώστε να προκύψει μια 

ενιαία γαστρονομική και οινολογική ταυτότητα που θα αποτελεί και 

τουριστικό πόλο έλξης.  

Άλλο ένα έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το έργο με τίτλο «NOBARRIER 

- New Objective: tourism without BARRIER» του προγράμματος Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013. Το έργο υλοποιείται από 

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός του έργου, είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστών με 

προβλήματα κινητικά, όρασης, ακοής, αλλεργιών, ψυχολογικών κλπ. σε 

τουριστικές περιοχές & θέρετρα.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο έργο με 

τίτλο «Wander by bicycle - WBB» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική 
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Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013. Σκοπός του έργου, είναι η διάδοση 

και η χρησιμοποίηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς.  

 Η προώθηση του φεστιβαλικού τουρισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά 

φεστιβάλ, με διεθνές αντίκτυπο είναι το Διεθνές Φεστιβάλ της Αρχαίας 

Ολυμπίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της 

Αρχαίας Ολυμπίας, με τα δύο θέατρα (Θέατρο Ολύμπια και Θέατρο Δρούβα), 

τους εκθεσιακούς χώρους, και τις εκδηλώσεις στην πεζοδρομημένη ζώνη της 

πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας. Διοργανώνεται κάθε Ιούλιο και Αύγουστο στο 

χωριό Φλόκα.  

Κορυφαίος θεσμός είναι επίσης το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας το οποίο έχει 

μια λαμπρή ιστορία και βαριά παρακαταθήκη παραμένοντας στην αφρόκρεμα 

των καλοκαιρινών πολιτιστικών διοργανώσεων της χώρας, που έχουν διεθνή 

εμβέλεια.  

 Η αξιοποίηση του περίφημου Πατρινού Καρναβαλιού. Το Πατρινό 

Καρναβάλι αποτελεί το πλέον ισχυρό στοιχείο ταυτότητας της πόλης με 

έντονη παράδοση και ιστορία.  

 Η αξιοποίηση του βιομηχανικού πολιτισμού. Για παράδειγμα ο 

Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού - Καλαβρύτων αποτελεί μια από τις 

δημοφιλέστερες σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο, αφού συνδυάζει 

φυσική ομορφιά με περίτεχνα τεχνικά έργα. Για το λόγο αυτό από το 1996, 

μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, συνιστά ιστορικό 

διατηρητέο τεχνικό μνημείο.  

 Η χρήση τοπικών σημάτων ποιότητας, όπως η περίπτωση του  Αγροτικού 

Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και η απονομή του «Ελληνικού 

Σήματος» που του έγινε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή 

και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων 

παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από 

απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Η εμπλοκή των φορέων, μέσω της ίδρυσης εξειδικευμένων 

γραφείων. Χαρακτηριστικά, ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, 
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αναγνωρίζοντας πως στο Μεσολόγγι ο τουρισμός αποτελεί έναν 

παρακμάζοντα κλάδο, στον οποίο δεν έχει δοθεί η κατάλληλη βαρύτητα ώστε 

να μπορέσει να αναπτυχθεί, αποφάσισε την οργάνωση μιας τουριστικής 

στρατηγικής, με συγκεκριμένους στόχους και κατανομή αρμοδιοτήτων, που 

θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της. 

 Η αξιοποίηση διεθνών πρωτοβουλιών με παγκόσμια απήχηση.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο «Let’s Do 

it Greece 2015», το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Καμπάνιας 

«Let’s Do it World». 

Το «Let's Do It» αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη 

εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια 

κλίμακα με συμμετοχή 108 χωρών και 8.000.000 εθελοντών. Μία ημέρα το 

χρόνο συντονισμένα όλοι οι φορείς και οι εθελοντικές, περιβαλλοντικές 

οργανώσεις αναλαμβάνουν και υλοποιούν δράσεις για μια Ελλάδα 

ομορφότερη και καθαρότερη, καθαρίζοντας από απλές περιοχές έως 

σημαντικά οικοσυστήματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη διάδοση του 

Εθελοντισμού στη χώρα μας.   

 Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ελάχιστα 

διαδεδομένων. Το τρέχον έτος,  οργανώνονται στο Μεσολόγγι δράσεις 

προβολής απευθυνόμενες σε σχετικούς φορείς και οργανώσεις με στόχο να 

προβληθεί και να καθιερωθεί η περιοχή ως ένα εθνικό κέντρο γύρω από το 

φυσικό περιβάλλον και το ψάρι.  

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε μέσα σε 4 ημέρες να προβληθούν 

εναλλακτικές επιλογές δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στην 

περιοχή και στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Συνοπτικά, το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη δραστηριότητα περιβαλλοντικής δια βίου εκπαίδευσης (πεδίο 

και εργαστήριο) 

2. Γνωριμία με τις αλιευτικές τέχνες και τη ζωή των ψαράδων. 

Γευσιγνωσία στους χώρους που αυτοί ζουν και εργάζονται 

3. Παράλληλες δραστηριότητες όπως ψάρεμα από νέους με νοητική 

υστέρηση, συνάντηση εργασίας εκπαιδευτών ΑμΕΑ για τις 

δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου και τον προσδιορισμό αναγκαίων 

παρεμβάσεων, διαλέξεις με θέματα γύρω από την παραγωγή, την 

τέχνη, τις παραδοσιακές αλιευτικές τέχνες, την ψυχαγωγική αλιεία.  
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 Η ίδρυση και λειτουργία νέων χώρων πολιτισμού αφιερωμένων σε 

προσωπικότητες με διεθνή απήχηση. Στην Αρχαία Ολυμπία λειτουργεί 

πλέον ένα μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο Συρακούσιο επιστήμονα 

Αρχιμήδη.  

 Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας  και η 

Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας και πιο συγκεκριμένα η πόλη Xi’an της  

επαρχίας Shaanxi ανέπτυξαν συνεργασία στους τομείς του τουρισμού και του 

πολιτισμού μέσω της αναβίωσης του «Δρόμου του Μεταξιού». Η αναβίωση 

του «Δρόμου του Μεταξιού», ενός δικτύου θαλάσσιων και χερσαίων 

υποδομών για μεταφορές, μέσα από τις οποίες περνούσαν άλλοτε τα αγαθά 

από την Κίνα μέχρι τη Μεσόγειο και την Αφρική, θα δημιουργήσει ένα  

σύγχρονο δίκτυο που θα συνδέει λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς 

σταθμούς και πόλεις της Κεντρικής και της Νότιας Ασίας αλλά και την Ασία 

με τις άλλες ηπείρους, την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα. 
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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 της Περιφέρειας καταγράφονται τα εξής: 

 Κομβική θέση της Πάτρας ως Δυτικής Πύλης της χώρας, 

 Ζεύξη Ρίου-Αντιρίου, 

 Διεθνής τουριστικός προορισμός για διακοπές Η&Θ, Π&Θ, 

 Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι με κύριο συντελεστή παγκόσμιας εμβέλειας 

την Αρχαία Ολυμπία, 

 Ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, 

 Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόμενοι από διεθνείς συμβάσεις, 

 Ύπαρξη ικανού αριθμού τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας 

(ελαιόλαδο, οίνος, εσπεριδοειδή), 

 Σημαντικές λιμενικές υποδομές για τη διασύνδεση με εμπορικά δίκτυα και τη 

διακίνηση επιβατών. 

Ως αδύνατα σημεία της Περιφέρειας καταγράφονται τα εξής: 

 Ενδοπεριφερειακές και διανομαρχιακές ανισότητες με ύπαρξη θυλάκων 

χαμηλής ανάπτυξης, 

 Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, με την έλλειψη 

οργανωμένων χώρων και υποδομών τουριστικών δραστηριοτήτων 

(υποδομές αγροτουρισμού, τουριστικά αγκυροβόλια, μαρίνες κλπ.), 
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 Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδομών και οργάνωσης του 

τουριστικού επιχειρηματικού ιστού, 

 Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού, 

 Ελλείψεις στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, 

 Ελλείψεις ποιοτικού χαρακτήρα στις υποδομές μεταφορών.  

 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Δυτική Ελλάδα είναι: 

 Δημιουργία και λειτουργία του Δυτικού Άξονα της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα) 

και σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής, 

 Υλοποίηση σημαντικής κλίμακας μεταφορικών έργων σε γειτονικές 

περιφέρειες (π.χ. Εγνατία Οδός), 

 Αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του 

ειδικού/θεματικού ή εναλλακτικού τουρισμού, 

 Αξιοποίηση δυναμικών αστικών - τουριστικών κέντρων, 

 Δυνατότητα απορρόφησης τοπικών προϊόντων στον τριτογενή τομέα 

(ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης). 

 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στον τουριστικό τομέα της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας είναι: 

 Καθυστέρηση σύνδεσης με Εγνατία και Διευρωπαϊκά δίκτυα, 

 Διαρροή επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού λόγω έλλειψης ευκαιριών, 

 Εξαρτήσεις της παραγωγικής/επιχειρηματικής βάσης από τις κρατικές 

ενισχύσεις και τις δημόσιες επενδύσεις εν γένει. 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μια Περιφέρεια με έντονες εναλλαγές τοπίων (ακτές, 

ορεινούς όγκους, πεδιάδες) και πλούσια ιστορία που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια 

(Αρχαία Ολυμπία κ.α.), η οποία μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού εκτός του κυρίαρχου Ήλιου & Θάλασσας. 

Παρόλο τις δυνατότητες ανάπτυξης πολλών εναλλακτικών μορφών τουρισμού που 

απαντώνται στην Περιφέρεια, το κυριότερο ώριμο παράδειγμα δυναμικού 

τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Περιφέρεια είναι: 

1. Η ενότητα Ηλείας ως προορισμός Πολιτισμού & Θρησκείας: το προϊόν 

αυτό αφορά την πληθώρα αρχαιολογικών χώρων που απαντώνται σε όλο το 

εύρος της ενότητας (Αρχαία Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, 

Αρχαία Ήλιδα κ.α.) που αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε 

χρόνο. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ενότητα Ηλείας εμφανίζει από τις 

μεγαλύτερες επισκεψιμότητες (βλ. σελ. 11) σε Μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους στο σύνολο της Ελλάδας. 

Το προϊόν αυτό σε συνδυασμό με το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα που 

αναπτύσσεται στο παραλιακό κομμάτι της ενότητας (8 παραλίες της έχουν 

βραβευτεί με γαλάζια σημαία) και παράλληλα με τη μικρή απόσταση από την 

Αθήνα μπορούν να καταστήσουν την ενότητα ελκυστικό προορισμό, δίνοντας 

της περαιτέρω τουριστική ώθηση.  
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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 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* στην ενότητα Ηλείας, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. 
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 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.). 

 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. 
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 Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των 

φορέων του τουρισμού: για την επίκαιρη και υψηλής ποιότητας 

πληροφόρηση, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 

 Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των 

παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της 

τοπικής τουριστικής οικονομίας. 

 Δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών παραγωγών 

και ξενοδοχείων/εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών τοπικά 

παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών 

τοπικών προϊόντων, χρήση τοπικών προϊόντων στη διακόσμηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων και στους εξοπλισμούς κλπ. 

 Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και 

δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων και 

έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες και εξειδικευμένες 

πληροφορίες.  

3. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας: η 

άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, αλλά 

συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται αρχικά όλοι οι τοπικοί 

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

Operators).  

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

προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων 

των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του 

προγράμματος. Παράλληλα, απαιτείται δέσμευση από και προς τους Tour 

Operators και τις αεροπορικές εταιρίες, με σημαντικό στοιχείο την τήρηση 

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

πρωτοκόλλων συνεργασίες για άμβλυνση της εποχικότητας κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και να υπάρξει 

δέσμευση από όλα τα μέρη. 

Απαραίτητη, είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του 

κοινού, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή 

έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που 

ειδικεύονται στο Ήλιος & Θάλασσα αλλά και σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ειδικεύονται στον πολιτιστικό τουρισμό αλλά και στον τουρισμό 

φύσης/περιηγήσεων/περιπατητικό τουρισμό. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.8: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας   

 

  
  

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
82 

 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης: Κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και 

λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης της προόδου των δράσεων 

επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής και της αξιολόγησης και αποτίμησης 

των αποτελεσμάτων. 

Η επιλογή σωστών δεικτών παρακολούθησης τόσο των αποτελεσμάτων όσο 

και της πορείας υλοποίησης των επιμέρους δράσεων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας. 

5. Εξασφάλιση χρηματοδότησης: η εξασφάλιση της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα 

κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται 

σωστός προγραμματισμός της διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων και 

της κατανομής αυτών μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών έργων. Η 

εποχικότητα κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας σημασίας και χρήζει της 

απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής.  

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

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

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

απαιτείται συζήτηση και συντονισμός με τους tour operators για την 

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

7. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα: Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και 

έμφαση στην ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που 

να διαθέτει προσήλωση στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά 

μειωμένες τιμές σε σχέση με τους θερινούς μήνες και σωστό targeting 

αγορών και positioning  των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

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

συγκεκριμένου προγράμματος. Παρόλο που δεν θα παίξει τον εκτελεστικό 

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

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

δράσεων ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, 

κρούοντας όπου χρειαστεί τον κώδωνα του κινδύνου προς την Περιφέρεια 

για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής. 

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

προσπάθεια να έχει την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας. Μια 
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τέτοια υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγιούς 

οικονομικής και επενδυτικής κατάστασης στην χώρα, την διασφάλιση ενός 

κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην 

προσπάθεια είτε και προς τους ίδιους τους επισκέπτες. 

 Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης 

 της χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική 

 διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι φορείς αποσπασματικά. 

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

 μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκόμενων για το συγκεκριμένο 

 διάστημα λειτουργίας (περίοδος επιμήκυνσης) με συγκεκριμένα μέτρα, 

 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις. 
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4.2. Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο 

αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια είναι: 

 Κυβέρνηση (Εθνική, Περιφέρειες), 

 Υπηρεσίες Οικονομικής Ανάπτυξης, 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

 Μεταφορές, 

 Πολιτισμικές, αθλητικές οργανώσεις, 

 Ξενοδοχειακός τομέας, 

 Τομέας εστίασης/ψυχαγωγίας, 

 Ενδιάμεσοι (π.χ. tour operators), 

 Συνεργασίες τοπικών παραγόντων, 

 Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρηματικότητας. 

 

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

εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


