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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Πίνακας συντομογραφιών

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
Η Περιφέρεια ΑΜΘ καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο της χώρας και διαθέτει σημαντική γεωπολιτική θέση προάγοντας τις  
διαπεριφερειακές συνδυασμένες μεταφορικές υποδομές που την αναδεικνύουν περαιτέρω σε κομβικό σημείο της Βαλκανικής, 
Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας.

1. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
2. Λιμενικό σύστημα Καβάλας
3. Λιμάνι Θάσου
4. Λιμάνι Σαμοθράκης
5. Λοιπά Λιμάνια

Λιμένες

1. Διεθνής Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος»
2. Διεθνές Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος»

Αεροδρόμια

• Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2), Ευρωπαϊκή οδός  Ε90
• Εθνική Οδός 2 (ΕΟ2), Ευρωπαϊκή Οδός 86 (Ε86)

Οδικό Δίκτυο

Υποδομή σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας –
Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

(Περιγιάλι Καβάλας, Νέα Ηρακλείτσα, Λιμενάρια, 
Σκάλα Μαριών και Σκάλα Πρίνου στη Θάσο)

1
2

3

4

1
2

Χ

Χ Λιμάνι

Αεροδρόμιο

1. Κήπων
2. Καστανιών
3. Ορμενίου
4. Κυπρίνου

Μεθοριακοί Σταθμοί

Χ

3

Μεθοριακοί 
Σταθμοί

6

2

4

1

7

5

5. Νυμφαίας
6. Αγ. Κωνσταντίνου
7. Εξοχής
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Οδικό Δίκτυο & Αεροδρόμια 

Οδικό Δίκτυο

Αεροδρόμια

• Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού αποτέλεσε σημαντικό έργο υποδομής για τον περιορισμό της απομόνωσης και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας. 
Το τμήμα της Οδού που διέρχεται από την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη είναι περίπου 258χλμ. και ενώνει σημαντικούς αστικούς οικισμούς όπως η Καβάλα, η 
Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη. Εντός της Περιφέρειας, η Εγνατία Οδός διασταυρώνεται με κάθετους άξονες που οδηγούν στα σύνορα της χώρας και 
ανήκουν σε διευρωπαϊκούς οδικούς άξονες όπως ο κάθετος άξονας Α23 (Ροδόπης) και οι άξονες Α22 (Καβάλα – Εξοχή) και Α21 (Έβρου) που είναι υπό κατασκευή.

• Το οδικό δίκτυο αποτελεί βασικό μέσο άρσης της απομόνωσης των ορεινών περιοχών και σύνδεσης της Περιφέρειας με την Κεντρική Μακεδονία παρέχοντας τη 
δυνατότητα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Επιπλέον, η ένταξη της Περιφέρειας σε διεθνή δίκτυα μεταφορών υποστηρίζεται καθοριστικά από το επίπεδο 
λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

• Απαιτείται η αναβάθμιση των αξόνων περιμετρικά της Εγνατίας Οδού ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση με τα αεροδρόμια κα τα λιμάνια της Περιφέρειας και να 
επιτευχθεί η ομαλή πρόσβαση στα βόρεια και ανατολικά σύνορα. Όσο αφορά την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής κρίνεται σημαντικό να κατασκευαστούν οι 
κάθετοι εσωτερικοί οδικοί άξονες που οδηγούν στις παράκτιες περιοχές. Οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις σχετικά με το οδικό 
δίκτυο καθώς θα πρέπει να διαφυλαχθεί το φυσικό τοπίο. 

• Ο Διεθνής Αερολιμένας Καβάλας βρίσκεται 30χλμ. ανατολικά της Καβάλας

• Συνδέεται με τη Αθήνα με πτήσεις που η συχνότητα τους μεταβάλλεται ανά εποχή. Η διάρκεια της πτήσης είναι μία ώρα. Κατά τους θερινούς μήνες 
πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

• Αποτελεί ένα από τα 14 αεροδρόμια που έχουν περάσει στη διαχείριση της Fraport, η οποία έχει προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης όπως η επέκταση του 
τερματικού σταθμού, αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροπλάνων, ανακαίνιση του οδοστρώματος και αύξηση των σταθμών check in.

• Το 2018, οι αφίξεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο (157.091 αποβιβασθέντες) ενώ το 2019 σημείωσαν μείωση κατά 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Διεθνές Αεροδρόμιο 
Καβάλας «Μέγας 

Αλέξανδρος»

• Το 2019 το Αεροδρόμιο υποδέχθηκε το μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικών αφίξεων (116.551) της τελευταίας πενταετίας σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με το 
2015. Οι αφίξεις εξωτερικού προέρχονται κυρίως από πτήσεις charter και το 2019 προσγειώθηκαν μόλις 7 αεροπλάνα διεθνών πτήσεων σημειώνοντας τη μικρότερη 
κινητικότητα που έχει καταγραφεί από το 2002. Κύρια αδυναμία του αεροδρομίου που υπονομεύει τις αφίξεις από εξωτερικό είναι η μη ύπαρξη υποδομών 
ανεφοδιασμού (σταθμός και αποθήκες), ενώ δεδομένη είναι και η ανάγκη νέου ραντάρ.

• O Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης απέχει 7χλμ. από το κέντρο της πόλης επί της Ευρωπαϊκής Οδού Ε90.

• Συνδέεται καθημερινά με το Αεροδρόμιο της Αθήνας και η διάρκεια της πτήσης είναι περίπου μία ώρα.Διεθνής Αερολιμένας 
Αλεξανδρούπολης 

«Δημόκριτος»

Εγνατία Οδός 
(Αυτοκινητόδρομος Α2)

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019
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• Το λιμενικό σύστημα της Καβάλας αποτελείται από τον Επιβατικό Λιμένα «Απόστολος Παύλος» στην Πόλη της Καβάλας που 
την συνδέει με τα νησιά Θάσου, Λήμνου, Λέσβου, Χίου, και Σάμου, τον νέο εμπορικό Λιμένα «Φίλιππος Β’» στην Καρβάλη
(ανατολικά της Καβάλας), τον λιμένα της Κεραμωτής (ανατολικά της Καβάλας) από όπου διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος 
επιβατών προς τη Θάσο, και το Λιμένα Ελευθέρων (δυτικά της Καβάλας) που εξυπηρετεί τη διακίνηση χύδην φορτίων, τον 
αλιευτικό στόλο και τον τουρισμό.

• Το λιμενικό σύστημα Καβάλας είναι διεθνούς ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης ενδιάμεσης προτεραιότητας, όπου 
ελλιμενίζονται σχεδόν όλα τα είδη πλοίων (εμπορευματικά, ακτοπλοΐας, αναψυχής, αλιευτικά και κρουαζιερόπλοια) αλλά με 
διαμοιρασμό ανάμεσα στο κεντρικό λιμάνι (επιβατική κίνηση) και το εμπορικό λιμάνι. Στόχος είναι να αποτελέσει διεθνή 
διαμετακομιστικό και εμπορευματικό κέντρο και πύλη εισόδου διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος

• Ένα από τα είκοσι λιμάνια της χώρας που ανήκουν στο εκτεταμένο δίκτυο Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες 

• Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χωρίζεται σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα διαμορφώθηκε το 2016.

• Ο λιμένας χρησιμοποιείται τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων όσο και για την ακτοπλοΐα καθώς πραγματοποιούνται 
δρομολόγια προς τα λιμάνια των νησιών του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου. 

• Επιπλέον, στο χώρο του λιμανιού πραγματοποιείται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής και αλιευτικών. 

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης που χαρακτηρίζονται άμεσης προτεραιότητας. 
Στόχος είναι να αποτελέσει διαμετακομιστικό κέντρο υπερεθνικής σημασίας καθώς θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει την 
εμπορική κίνηση εντός της χώρας αλλά και προς τις γειτονικές χώρες. 

Λιμένες

• Επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των λιμένων Καβάλας & Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία δικτύου πολυτροπικών μεταφορών και τη σύνδεση με το Β/Α Αιγαίο και τους λιμένες
ανατολικά της χώρας καθώς και σύνδεση του εμπορικού λιμένα της Καβάλας «Φίλιππος Β’» με το σιδηροδρομικό δίκτυο, κάτι που έχει γίνει πραγματικότητα από τα μέσα του 2015 για το νέο
προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Αλεξανδρούπολης .

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Λιμάνι 
Αλεξανδρούπολης

Λιμενικό σύστημα 
Καβάλας

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Εθνική Στρατηγική Λιμένων
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου / εξόδου

Καβάλα

• Η Καβάλα έχει οριστεί ως δευτερεύων εθνικός πόλος και χωρική ενότητα τουρισμού λόγω 
της παράκτιας αστικής περιοχής. Αποτελεί πύλη εισόδου για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης καθώς στην ευρύτερη οικιστική ζώνη υπάρχει ο Διεθνής 
Αερολιμένας και το λιμάνι ενώ διέρχεται η Εγνατία Οδός. Ταυτόχρονα αποτελεί πύλη 
εισόδου για τη Θάσο, που είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τις 
βαλκανικές χώρες. 

• Στόχος είναι να αποτελέσει η πόλη διαμετακομιστικό κόμβο αλλά η υλοποίηση  του 
σχεδίου περιορίζεται καθώς απαιτείται βελτίωση και αναβάθμιση των κάθετων αξόνων 
της Εγνατίας που οδηγούν προς τα βόρεια σύνορα της χώρας. 

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα

• Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας. Έχει οριστεί ως 
πρωτεύων εθνικός πόλος και χωρική ενότητα τουρισμού. Η πολυτροπική πρόσβαση στην 
πόλη και η σύνδεση της με τις βόρειες βαλκανικές και ανατολικές γειτονικές χώρες την 
καθιστούν σημαντικό διαπεριφερειακό και διεθνή κόμβο. Διαθέτει λιμάνι και διεθνές 
αεροδρόμιο ενώ διέρχεται η Εγνατία Οδός και η Ευρωπαϊκή Οδός 90. 

• Το σιδηροδρομικό δίκτυο που είναι αναπτυγμένο στην περιοχή μπορεί να εξυπηρετήσει 
την επιβατική και εμπορική κίνηση (αυτή την περίοδο υπολειτουργεί). 

• Στόχος είναι να αποτελέσει διαμετακομιστικός κόμβος διεθνούς ενδιαφέροντος με την 
ενίσχυση των διασυνοριακών αξόνων και την αναβάθμιση της λειτουργίας του 
αεροδρομίου και του λιμανιού. 

Πληθυσμός: Η Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης αριθμεί 61.702 μόνιμους κατοίκους. 
Η πόλη της Αλεξανδρούπολης έχει 58.125 κατοίκους.

Εκπαίδευση: Το 17,1% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ηλικιακή Κατανομή: Το 52,2% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανήκει 
στην ηλικιακή ομάδα 20-64.

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός : Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης το 41,4% του πληθυσμού 
είναι οικονομικά ενεργός.

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 6,3% 
του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός)

Πληθυσμός: Η Δημοτική Ενότητα Καβάλας αριθμεί 58.790 μόνιμους κατοίκους. Στην πόλη 
της Καβάλας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 54.027.

Εκπαίδευση: Το 17,1% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
.
Ηλικιακή Κατανομή: Το 51,6% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανήκει 
στην ηλικιακή ομάδα 20-64.

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Καβάλας το 39,7% του πληθυσμού είναι 
οικονομικά ενεργός.

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 6,8% 
του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Καβάλας.

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Παρακάτω αναλύονται οι πύλες εισόδου και εξόδου της Περιφέρειας.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Έργο Π/Υ ΕΣΠΑ 
2007-2013

Π/Υ ΕΣΠΑ 
2014-2020

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

Κάθετος Άξονας E61 Εγνατίας Οδού Καβάλα–Δράμα–Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων–Ι/Κ Σταυρού € 63.298.883 € 63.298.883 Ολοκλήρωση  2023

Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -
Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 12+820 € 13.402.691 € 13.402.691 Ολοκλήρωση  2020

Κατασκευή Ανισόπεδου Kόμβου (Α/Κ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής στην Εγνατία Οδό € 4.040.261 € 4.040.261 Ολοκλήρωση  2022

Πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ΣΠΕΜ, αναθεώρηση 2019

Παρακάτω αναλύεται η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Κατασκευή / αναβάθμιση κάθετων αξόνων Εγνατίας 
Οδού και δημιουργία κόμβων διασυνδεδεμένων 
πολυτροπικών μεταφορών.

Βελτίωση του οδικού δικτύου με σκοπό την αύξηση 
της επισκεψιμότητας σε χώρους πολιτιστικού και 
τουριστικού ενδιαφέροντος και προσβασιμότητας 
σε οικονομικές ζώνες.

Διασύνδεση του οδικού δικτύου με άλλες υποδομές 
μεταφορών και βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
οδικού δικτύου με έμφαση σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές.

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)

Στόχοι ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 
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Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης
Τα αναπτυξιακά σχέδια για την βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στοχεύουν στην βελτίωση του οδικού δικτύου, την αναβάθμιση 
των αεροδρομίων και των λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών σε ενδοπεριφερειακό & διαπεριφερειακό 
επίπεδο, και την βελτίωση συνδέσεων των τουριστικών προορισμών.

Υλοποίηση υπερτοπικών μεταφορικών υποδομών και δικτύων 

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο

Στόχοι Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 Κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Νέας Καρβάλης
 Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία: εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο 

σιδηροδρομικής σύνδεσης 3 λιμένων της Ελλάδας με 3 λιμένες της 
Βουλγαρίας (sea2Sea) και αφορά κατασκευή της νέας «παραλιακής» 
ηλεκτροκινούμενης γραμμής στο τμήμα Θεσ/νίκη - Καβάλα – Ξάνθη, 
προϋπολογισμού €1,75 δισ. Περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση με 
ηλεκτροκίνηση της γραμμής Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη και της γραμμής 
Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, αποτελώντας ουσιαστικά έναν προαστιακό 
σιδηρόδρομο.

 Σιδηροδρομική σύνδεση Κομοτηνή – Βουλγαρία

Οδικό Δίκτυο
 Υλοποίηση οδικού άξονα Καβάλα – Δράμα – Σέρρες (Ε61), σύνδεση με την 

Εγνατία στον Κόμβο της Εξοχής, Περιφερειακή οδός Καβάλας
 Ολοκλήρωση κάθετου οδικού άξονα Κομοτηνή – Νυμφαίο-

ελληνοβουλγαρικά σύνορα
 Ολοκλήρωση κάθετου οδικού άξονα Ξάνθη - ελληνοβουργαρικά σύνορα
 Ολοκλήρωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού: Αρδάνιο - Καστανιές - Ορμένιο.
 Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης (σύνδεση 

λιμένα Αλεξανδρούπολης με Εγνατία Οδό)
 Κατασκευή νέας οδικής γέφυρας και στο τελωνείο των Κήπων
 Αναβάθμιση/Ανακαίνιση Μεθοριακών Σταθμών
 Οδικό Έργο Μαρώνεια-Μουσά, Ροδόπη (νέα χάραξη οδού μήκους 13,9 χλμ.)

Λιμένες
 Βελτίωση υποδομών στους λιμένες Καβάλας και 

Αλεξανδρούπολης και διασύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς.
 Αξιοποίηση εμπορικού σταθμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (το 

λιμάνι είναι σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης)
 Επέκταση χερσαίας ζώνης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και 

Καβάλας
 Αναβάθμιση του λιμένα Πόρτο Λάγους
 Επεμβάσεις αναβάθμισης του Λιμένα Θάσου και Σαμοθράκης
 Υποδομές υδροπλάνων

Αεροδρόμια

 Σύνδεση των αεροδρομίων με το σιδηροδρομικό δίκτυο και 
δυνατότητα πρόσβασης με ΜΜΜ.

 Σύνδεση του Αεροδρομίου Καβάλας με ανισόπεδο κόμβο της 
Εγνατίας Οδού.

 Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης: δημιουργία σταθμού 
ανεφοδιασμού

 Δημιουργία ελικοδρομίου σε Σαμοθράκη και Βόρειο Αιγαίο

 Δίκτυο μεταφορών με υδροπλάνα
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαθέτει έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό (ΑΗΣ) στην Κομοτηνή και δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(ΥΗΣ) στον ποταμό Νέστο στις θέσεις Θησαυρό και Πλατανόβρυση. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζει το 3ο 
μεγαλύτερο δυναμικό στον Ελλαδικό χώρο μετά την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, καθώς και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 2014–2019, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, Hellenic Wind Energy Association, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες 

Ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) Κομοτηνής: ΔΕΗ | μονάδα φυσικού 
αερίου συνδυασμένου κύκλου 485 MW

Υδροηλεκτρικός σταθμός (ΥΗΣ) Θησαυρού: ΔΕΗ | 3 μονάδες 384 MW

ΥΗΣ Πλατανόβρυσης: ΔΕΗ | 2 μονάδες 116 MW

Θερμοηλεκτρικός σταθμός (ΘΗΣ) ΒΙΠΕ Κομοτηνής: ΤΕΡΝΑ | 665 MW

ΑΗΣ ΥΗΣ Αδειοδοτημένη μονάδα

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας της Περιφέρειας είναι 481 MW (Ιούνιος 2020).

• Η ΤΕΡΝΑ διατηρεί αιολικά πάρκα:

− στη θέση Δερβένι-Μικρό Δερβένι – Σλίβα της ΠΕ Έβρου ισχύος 24 MW (12 ανεμογεννήτριες)

− στη θέση Χυλός της ΠΕ Έβρου ισχύος 11,7 MW (5 ανεμογεννήτριες)

− στη θέση Ξηροβούνι της ΠΕ Έβρου ισχύος 6,3 MW (3 ανεμογεννήτριες)

− στη θέση Μυτούλα της ΠΕ Έβρου ισχύος 34,2 MW (19 ανεμογεννήτριες)

− στη θέση Δίδυμος Λόφος της ΠΕ Έβρου ισχύος 26 MW (13 ανεμογεννήτριες)

• Τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες διαθέτουν έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1MW στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 600 kW, 
στην οροφή της Βιομηχανίας DIAXON στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, καθώς και άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 4,7 ΜW με καύσιμη 
ύλη βιομάζα στο δήμο Σουφλίου του Έβρου.

• Στην Περιφέρεια υπήρχαν 92 θέσεις φωτοβολταϊκών πάρκων με συνολική ισχύ 325,76 MW, οι περισσότερες στην ΠΕ Ξάνθης και έπειτα στις ΠΕ 
Δράμας και Έβρου. Τα πάρκα με άδεια λειτουργίας ήταν 12, συνολικής ισχύος 27,16 MW, και εντοπίζονται κυρίως στις ΠΕ Δράμας, Έβρου και 
Ξάνθης, με ελάχιστες θέσεις στην ΒΙΠΕ Καβάλας (στοιχεία 2014). Στην Περιφέρεια λειτουργούν σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και 4 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (2 στην ΠΕ Δράμας και 2 στην ΠΕ Καβάλας) συνολικής ισχύος 27,15 
MW και 3,72 MW (στοιχεία 2014).

• Τα αιολικά πάρκα και οι ΥΗΣ έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας εντάσσεται στο ευρύτερο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του
ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, κορμό του οποίου αποτελεί το δίκτυο 400kV και το δίκτυο 150kV. Για τη σύνδεση με την Τουρκία έχει 
ολοκληρωθεί από το 2008 η κατασκευή της γραμμής μεταφοράς 400kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 2000 MVA, μεταξύ του κεντρικού 
υποσταθμού Νέας Σάντας και του υποσταθμού Babaeski στην Τουρκία. Στα μελλοντικά έργα του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιλαμβάνεται η διασύνδεση του κεντρικού υποσταθμού Νέας Σάντας μέσω γραμμής μεταφοράς 400kV με τον υποσταθμό 
Maritsa East στη Βουλγαρία.

• Η ΠΕ Ξάνθης αποτελεί για τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) τον τόπο για την «πιλοτική» εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών όπως το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, η αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού των τηλεχειριστηρίων στα 
δίκτυα, και η χρήση drones για τη συλλογή στοιχείων.

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1



14

Το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας είναι πλούσιο λόγω των μεγάλων διακρατικών ποταμών Νέστου, Έβρου, Άρδα και Στρυμόνα, ενώ 
υπάρχει σχεδιασμός για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

Πηγές: Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 2014–2019, Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Γ’ Προτεραιότητας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Μακεδονίας
• Το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας, με κωδικό EL11, είναι ένα από τα 14 ΥΔ της χώρας και αποτελείται από την λεκάνη απορροής ΛΑΠ του Στρυμόνα έκτασης 7.319 

τ.χλμ. Το ΥΔ περιλαμβάνει το 63,8% της έκτασης της ΠΕ Καβάλας και το 52,7% της έκτασης της ΠΕ Δράμας (το υπόλοιπο εξυπηρετείται από το ΥΔ Θράκης).
• Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις είναι 837,5 hm3. Όσον αφορά τις καταναλωτικές χρήσεις νερού, η βασικότερη χρήση νερού 

αφορά την αρδευόμενη γεωργία (772,0 hm3 -92,2% της ετήσιας ζήτησης), ενώ η ζήτηση για την ύδρευση αφορά 58,9 hm3 (7,0%), εκ των οποίων τα 0,21 hm3

(0,025%) τον τουρισμό, για την βιομηχανία 4,1 hm3 (0,5%) και την κτηνοτροφία 2,5 hm3 (0,3%). Το ΥΔ είναι πλεονασματικό, καθώς καλύπτει την ζήτηση τόσο 
από επιφανειακά όσο και από υπόγεια νερά (ποσοστό 97%) από τις προσφερόμενες ποσότητες νερού, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τα 
διασυνοριακά ύδατα από τη Βουλγαρία. Σε περιόδους πολύ έντονης ξηρασίας εμφανίζονται ελλείματα που δεν ξεπερνούν το 15-20% της ζήτησης.

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Θράκης
• Το ΥΔ Θράκης, με κωδικό EL12, είναι ένα από τα 14 ΥΔ της χώρας και διαθέτει 5 ΛΑΠ με συνολική έκταση 11.243 τ.χλμ.: Νέστου (2.975,5 τ.χλμ.), Ρέματος 

Ξάνθης – Ξηρορέματος (1.662,6 τ.χλμ.), Ρέματος Κομοτηνής – Λουτρού Έβρου (1.958,3 τ.χλμ.), Έβρου (4.080,8 τ.χλμ.), Θάσου – Σαμοθράκης (562,8 τ.χλμ.).
• Ο ετήσιος εκτιμώμενος όγκος βροχής στο ΥΔ είναι 8.262 hm3 με βάση την έκταση του ηπειρωτικού τμήματος του διαμερίσματος (10.679 τ.χλμ.) και το μέσο 

ετήσιο ύψος βροχής (778 χλστ.). Επιπλέον, ο συνολικός όγκος επιφανειακής απορροής είναι περίπου 10.200 hm3, και με αφαίρεση των εισροών από τις 
γειτονικές χώρες ανέρχεται σε 2.700 hm3 περίπου. Για το νησιωτικό τμήμα υπολογίζεται ένα δυναμικό της τάξης των 100 hm3. Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση 
από ανθρωπογενείς χρήσεις είναι 1.602 hm3. Όσον αφορά τις καταναλωτικές χρήσεις νερού, η βασικότερη χρήση νερού αφορά την αρδευόμενη γεωργία 
(941,4 hm3-58,8% της ετήσιας ζήτησης), ενώ η ζήτηση για την ύδρευση αφορά 60,5 hm3(3,8%), εκ των οποίων τα 0,6 hm3(0,06%) τον τουρισμό, για την 
βιομηχανία 14,1 hm3 (0,9%) και την κτηνοτροφία 3,9 hm3 (0,2%). Η υδροηλεκτρική παραγωγή στη λεκάνη του Νέστου χρησιμοποιεί 582 hm3 (36,3%) και 
αποτελεί μη καταναλωτική. Το ΥΔ είναι πλεονασματικό, καθώς καλύπτει την ζήτηση τόσο από επιφανειακά όσο και από υπόγεια νερά (ποσοστό 97%) από τις 
προσφερόμενες ποσότητες νερού, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τα διασυνοριακά ύδατα. Σε περιόδους πολύ έντονης ξηρασίας 
εμφανίζονται ελλείματα που δεν ξεπερνούν το 10-15% της ζήτησης.

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• Επιφανειακά ύδατα: Υψηλές απολήψεις ύδατος, υποβάθμιση της κατάστασης και υδρομορφολογική αλλοίωση αρκετών επιφανειακών υδατικών συστημάτων, 

προστασία σημαντικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων, πιέσεις στα διασυνοριακά υδάτινα οικοσυστήματα.
• Υπόγεια ύδατα: Σημαντικές αντλήσεις, ρυπαντική και φυσική επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων, εκτεταμένη και εντατική γεωργική δραστηριότητα, επίδραση 

γεωθερμικών πεδίων και υφαλμίρυνση.
Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των αστικών 

κέντρων, των οικισμών Α’ (4 οικισμοί) και Β΄ προτεραιότητας (5 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή /και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) ενώ προγραμματίζεται σε όλες τις περιπτώσεις η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης για την ένταξη και γειτονικών οικισμών.

• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, οι 7 είναι πλήρως συμμορφωμένοι με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και οι 20 όχι. Από αυτούς, οι 13 έχουν ενταγμένα έργα 
με απαραίτητη χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 1 έχει ενταγμένα έργα με εθνική χρηματοδότηση, 2 έχουν πλήρη 
ωριμότητα και σχεδιασμό για ένταξη σε συγχρηματοδότηση σε (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 2 οικισμοί έχουν ολοκληρωμένα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ αλλά είτε 
δεν έχουν ολοκληρωμένες μετρήσεις εκροής της ΕΕΛ είτε μετρήσεις εκτός ορίων, 1 οικισμός δεν έχει ωριμότητα και δεν έχει προβλεφθεί η αναγκαία 
χρηματοδότησή των υποδομών του και 1 αναμένεται να ενταχθεί σε επόμενη πρόσκληση του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 
(Μάρτιος 2019).

Πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
• Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν οι τοπικές Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή /και ΕΕΛ

ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ  

ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ  

Οικισμοί με σύννομη ΕΕΛ και σύνδεση κατ’ 
ελάχιστο του 98% του πληθυσμού με αυτή

Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ ή χωρίς σύννομη ΕΕΛ 
ή σύνδεση <98% του πληθυσμού με αυτή
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Τα σημαντικότερα έργα για τη βελτίωση των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων αποτελούν οι κατασκευές 
των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και των χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και το 
Βόρειο Έβρο.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Μελέτη Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.

Προβλεπόμενες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων με βάση την 2η

αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΣΔΑ) του 20091

• Δίκτυο μεταφόρτωσης απορριμμάτων με κατασκευή 15 Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στις θέσεις: Ν. Βύσσα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Σαμοθράκη, 
Φέρες, Σάπες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Μύκη, Χρυσούπολη, Καβάλα, Θάσο, 
Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. Νευροκόπι.

• Δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας με 6 Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο Διδυμότειχο, στην Αλεξανδρούπολη, στην 
Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Δράμα και στην Καβάλα.

• Κατασκευή δύο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) στον ανατολικό (Αλεξανδρούπολη) και στο δυτικό τομέα (Καβάλα) με 
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Υφιστάμενες υποδομές διαχείριση στερεών αποβλήτων (Οκτώβριος 2016)1

• 3 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην Καβάλα, στην Ξάνθη και 
στην Κομοτηνή.

• 13 ΣΜΑ στις θέσεις Φέρες, Ξάνθη, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ν. Βύσσα, Σαμοθράκη, 
Κομοτηνή, Σάπες, Θάσος, Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. Νευροκόπι.

• 5 ΚΔΑΥ στις θέσεις Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα.

• Μη κατασκευή του ΣΜΑ της Μύκης λόγω της ακαταλληλότητα του επιλεγμένου 
γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και του ΣΜΑ και του ΚΔΑΥ της Καβάλας λόγω 
σημαντικών αντιδράσεων από τους κατοίκους της περιοχής.

• Πάγωμα της διαδικασίας δημοπράτησης της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης το καλοκαίρι 
του 2015 λόγω των εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο και αναμενόμενη 
επαναδημοπράτηση του έργου με βάση τους όρους του νέου σχεδιασμού – ΧΥΤΥ 
στο δεύτερο στάδιο δημοπράτησης.

• ΜΕΑ Καβάλας στη φάση χωροθέτησης και ο ΧΥΤΥ Καβάλας (επέκταση του 
υφιστάμενου ΧΥΤΑ) στην τελική φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι μελέτες 
του έργου στη φάση υλοποίησης.

• Μεταβατική περίοδος διαχείρισης (2016-2017)
− Μέχρι το τέλος του 2017, εγκατάσταση 4 μικρών ΜΕΑ / Περιβαλλοντικών Πάρκων (ΠΠ) στη Δράμα (στη φάση μελετών και 

αδειοδοτήσεων - χρηματοδότηση με €1 εκατ. από το Υπουργείο Εσωτερικών), στη Θάσο (στη φάση χωροθέτησης), στην Ξάνθη 
(λειτουργία μέσα στο ΧΥΤΑ – στη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης) και στη Σαμοθράκη (στη φάση χωροθέτησης).

− Εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην Προσοτσάνη, στο Παρανέστι, στο Παγγαίο, στην 
Κομοτηνή και μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας.

− Κατασκευή 7 ΧΥΤΥ στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στην Θάσο, στη Σαμοθράκη και στο Βόρειο Έβρο 
(εξετάση χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤΥ στη Δράμα), 5 ΣΜΑ στους δήμους Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου, Αλεξανδρούπολης 
και Παγγαίου, ΚΔΑΥ στη ΜΕΑ Καβάλας και 2 μικρών ΚΔΑΥ στις ΜΕΑ Θάσου και Σαμοθράκης.

− Δημιουργία πράσινων σημείων σε κάθε δήμο της Περιφέρειας και ενίσχυση της ανακύκλωσης.
• Ολοκληρωμένη περίοδος διαχείρισης (2018-2020)

− Εγκατάσταση 3 τριών κεντρικών ΜΕΑ, στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και το βόρειο Έβρο.

• Κατασκευή ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης | Εκτιμώμενη αξία έργου: €60.881.372,3 (~€32,7 εκατ. δικαίωμα προαίρεσης) | Προθεσμία υποβολής 
προσφορών: 29/06 /2018 | Προθεσμία εκτέλεσης: 18 μήνες για την κατασκευή του έργου από την υπογραφή σύμβασης

• Μελέτες ωρίμανσης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ στο Βόρειο Έβρο | Εκτιμώμενη αξία έργου: €416.594,4 | Προθεσμία υποβολής προσφορών 
11/02/2019 | Προθεσμία εκτέλεσης: 5 μήνες από υπογραφή σύμβασης

• Μελέτες ωρίμανσης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ στη Σαμοθράκη| Εκτιμώμενη αξία έργου: €126.286,1| Προθεσμία υποβολής προσφορών 
25/02/2019 | Προθεσμία εκτέλεσης: 5 μήνες από υπογραφή σύμβασης

• Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) ΜΕΒΑ Δράμας | Εκτιμώμενη αξία έργου:
€2.577.055,5 (~€538.152,8 δικαίωμα προαίρεσης)| Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24/06/2019 | Προθεσμία εκτέλεσης: 12 μήνες για 
την κατασκευή από υπογραφή σύμβασης

• Κατασκευή ΧΥΤΥ Καβάλας | Εκτιμώμενη αξία έργου: €7.202.766,8 | Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/03/2020 | Προθεσμία εκτέλεσης:
18 μήνες από υπογραφή σύμβασης

• Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την πράξη ΜΕΑ Καβάλας | Εκτιμώμενη αξία έργου: €325.529,2 | Προθεσμία υποβολής προσφορών 
05/11/2020| Ενδεικτική προθεσμία εκτέλεσης: 35 μήνες

• Άλλα έργα: ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης, τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων Παρανεστίου, ΣΜΑ Δοξάτου, ΣΜΑ Παγγαίου, μονάδα 
κομποστοποίησης και ΣΜΑ Προσοτσάνης

• Σχεδιαζόμενο Έργο: Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Βιολογικού Δοξάτου (προϋπολογισμού €10,49 εκατ.)
• Σχεδιαζόμενο Έργο: Κατασκευή Αποχέτευσης Ν.Βύσσα Ορεστιάδας, Έβρος (προϋπολογισμού €12,63 εκατ.)

Επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ (Οκτώβριος 2016) 1

Βασικά έργα1 και Σχεδιαζόμενα Έργα

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει 20 κέντρα υγείας με 58 κλίνες, 114 ιατρούς και 213 άτομα νοσηλευτικό 
προσωπικό, 6 δημόσια γενικά νοσοκομεία με 1.562 κλίνες και 11 ιδιωτικές κλινικές (4 μαιευτικές, 5 νευροχειρουργικές, 1 γενική και 1 
μεικτή) με 861 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν 2.984 ιατροί. Η Περιφέρεια διαθέτει αυξημένο αριθμό κλινών ανά κάτοικο
με την Π.Ε. Έβρου και Δράμας να παρέχουν την υψηλότερη νοσοκομειακή κάλυψη.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης 
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Κλίνες Ιατρικό 
προσωπικό

Νοσηλευτικό 
προσωπικό

Λοιπό προσωπικό Μηχανήματα

58 114 213 141 189

Βασικές υποδομές κέντρων υγείας1

Αριθμός Κλίνες Τύπος

Δημόσια 6 1.562 Γενικά

Ιδιωτικές κλινικές 11 861 Μαιευτικά 4, Νευροχειρουργικά 5, Γενικό 1, 
Μικτό 1

Δημόσια νοσοκομεία & ιδιωτικές κλινικές1

ΠΕ Δράμας

Δράμας

Προσοτσάνης

Κ. Νευροκοπίου

Παρανεστίου

ΠΕ Καβάλας

Καβάλας

Χρυσούπολης

Ελευθερούπολης

ΠΕ Ξάνθης

Ξάνθης
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Αβδήρων
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ΠΕ Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

ΠΕ Καβάλας

Γ.Ν. Καβάλας

ΠΕ Ξάνθης

Γ.Ν. Ξάνθης

ΠΕ Ροδόπης

Γ.Ν. Κομοτηνής

ΠΕ Έβρου

Π.Γ.Ν. Έβρου – Αλεξ/πολης

Π.Γ.Ν. Έβρου Διδυμότειχο

1

Επιπλέον στοιχεία
• Η Περιφέρεια διαθέτει 2.984 γιατρούς1

(1014 στην ΠΕ Έβρου, 705 στην ΠΕ Καβάλας, 
475 στην ΠΕ Ροδόπης, 423 στην ΠΕ Δράμας 
και 367 στην ΠΕ Ξάνθης) καθώς και 7 
τοπικές μονάδες υγείας (1 στην πόλη της 
Καβάλας, 1 στη Δράμα, 2 στην Ξάνθη, 2 στην 
Κομοτηνή και 1 στην Αλεξανδρούπολη. 

1. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Δημόσια νοσοκομεία Κέντρα υγείας

2

3

4

5

6
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Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιείται μόλις το 1,9% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. To 
20,2% αυτών βρίσκονται στην ΠΕ Θάσου, ενώ το 18,3% των σχετικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας βρίσκονται στην ΠΕ Καβάλας. Οι 
ΠΕ Έβρου και Δράμας διαθέτουν το 17,4% των γραφείων η καθεμία. Επιπλέον, στην Ξάνθη και τη Ροδόπη εντοπίζονται το 16,5% και το 
10,1% αυτών, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφέρεια, αριθμός επιχειρήσεων και % επί του 
συνόλου, 2019

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δραστηριοποιείται μόλις το 1,0% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της 
Ελλάδας. Κάτι παραπάνω από τις μισές 50,3% εντοπίζονται στην ΠΕ Θάσου, ενώ το 31,8% και το 10,4% των σχετικών επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας βρίσκονται στις ΠΕ Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα, με τις ΠΕ Δράμας 3,5%, Ξάνθης 2,3% και Ροδόπης 1,7% να 
ακολουθούν.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφέρεια, αριθμός επιχειρήσεων και % επί του 
συνόλου, 2019

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, % επί του συνόλου, 2019

2.682

2.167

2.005

926

646

628

552

484

330

261

210

178

173

2.500 18.0000 500 1.000 1.500 2.000

Σύνολο

Ιονίων Νησιών

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Στερεάς Ελλάδας

Κρήτης

Αττικής

Πελοποννήσου

Δυτικής Μακεδονίας

Κεντρικής Μακεδονίας

Δυτικής Ελλάδας

Βορείου Αιγαίου

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

17.893

6.651 37,2%

15,0%

12,1%

11,2%

5,2%

3,6%

3,5%

3,1%

2,7%

1,8%

1,5%

1,2%

1,0%

1,0%

10,4%

50,3%

31,8%

Θάσου

3,5%

Δράμας
Έβρου2,3%

Καβάλας

Ξάνθης

1,7%

Ροδόπης



19

To 2017 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται το 5,7% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής 
(food and beverage service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην ένατη θέση πίσω από τις Περιφέρειες 
Πελοποννήσου (6,6%) και Στερεάς Ελλάδας (5,8%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,8%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

Κατανομή επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2017

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
υπολογίζονται σε 18.323 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 19% 
μεγαλύτερο του πλήθους των απασχολούμενων στον κλάδο κατά το 
έτος 2010 (σε σχέση με μεταβολή 24% για το σύνολο της χώρας).

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και 
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 14% και 25% 
αντίστοιχα και άρα η κύρια απασχόληση είναι οι υπηρεσίες εστίασης.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 55,9% των απασχολούμενων και οι γυναίκες 
το 44,1% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης ενώ οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 
φτάνουν το 21% (υψηλότερα από το μέγεθος για το σύνολο της 
χώρας).

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων αυξήθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 37,4 έτη το 2010 σε 40,7 έτη το 2019.

Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την 
κατατάσσει, το 2019, στην 9η  θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (4,8% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια 
εμφανίζεται δέκατη στο ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο (μείωση κατά 9 μονάδες από το 2010) και κατέχει τη 12η θέση στο
ποσοστό απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Περιφέρεια ΑΜΘ – Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 ΑΜΘ Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 18.323 381.856

%Αντρών 55,9% 53,6%

%Γυναικών 44,1% 46,4%

%Πλήρους απασχόλησης 79% 82%

%Μερικής απασχόλησης 21% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,7 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 37,4 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 19% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 14% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 86% 75%

Ο δείκτης εκπαίδευσης αφορά ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ετών εξέτασης, ως σταθμικός μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει ελάχιστη τιμή 1 (το 100% αφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και μέγιστη τιμή 4 (το 100% αφορά επίπεδο Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού)

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Ποσοστιαία κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2019 

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών (26% των 
εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 (24%) και 45-54 (23%)

• Ένας στους δύο εργαζόμενους (50%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 ετών

• Έξι στους δέκα εργαζόμενους είναι ηλικίας έως 44 ετών

• Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση της 
ηλικιακής ομάδας 45-44 (από 16% το 2010 σε 23% το 2019) και της ηλικιακής ομάδας 55+ 
(αύξηση από 11% το 2010 σε 17% το 2019)

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση 
κατά την περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 8% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια-
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

• Μετά το έτος 2016 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.

Σύγκριση Περιφέρειας ΑΜΘ σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος απασχολούμενων 
αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (55,9% έναντι 
53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα χαμηλότερο μερίδιο όσον αφορά την 
απασχόληση των γυναικών. 

• Εμφανίζει ακόμα χαμηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (79% 
έναντι 82% για το σύνολο της χώρας).

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 40,7 έτη , 
υψηλότερο της μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας ενώ το 
μέγεθος εμφάνισε αύξηση κατά την περίοδο εξέτασης.

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 2,0) είναι μικρότερο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1).

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 25% 17%
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 64% 73%
Τριτοβάθμια 11% 9%
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 2%
Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,0
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Παρακάτω αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού του κλάδου (κλάδος καταλυμάτων και εστίασης διακριτά). Οι 
απασχολούμενοι στην εστίαση είναι πάνω από έξι φορές περισσότεροι από τον κλάδο των καταλυμάτων. Ενδεικτικό είναι ότι στον 
κλάδο της εστίασης η Περιφέρεια βρίσκεται στην 5η θέση ως ποσοστό στο σύνολο της χώρας ενώ στα καταλύματα στη 10η θέση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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Πλήθος εργαζομένων ανά κλάδο δραστηριοποίησης, 2010-2019

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 15.845

%Αντρών 58,6%

%Γυναικών 41,4%

%Πλήρους απασχόλησης 78%

%Μερικής απασχόλησης 22%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,3

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 36,5
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 22%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 2.479

%Αντρών 38,6%

%Γυναικών 61,4%

%Πλήρους απασχόλησης 85%

%Μερικής απασχόλησης 15%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 43,2

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,1
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 2%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,2

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι ανομοιογενής 
πάνω από οκτώ στους δέκα εργαζομένους να αφορούν δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
(86,5%).

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία καταλύματα σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (61,4% έναντι 41,4% αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +2% έναντι +22% στις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία αυξήθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, με τους εργαζομένους στην 
κατηγορία καταλύματα να εμφανίζουν μέση ηλικία 43,2 έτη έναντι 40,3 ετών στην 
κατηγορίας υπηρεσιών εστίασης.

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης
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Παρακάτω αναλύονται οι τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης συνολικά). Η Περιφέρεια αύξησε το δυναμικό της στους 
κλάδους καταλύματος και εστίασης κατά 2,0% το διάστημα 2010 – 2019, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια ΑΜΘ ξεπερνάει την πλειοψηφία των 
ετών (εκτός των ετών 2016 και 2019) το 80% των απασχολούμενων ενώ τα τελευταία έτη 
(2017-2019) η μερική απασχόληση περιορίζεται σε ποσοστά πλησίον του 80%.

• Από ποσοστό 51,9% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο μειώθηκε σταδιακά 
φτάνοντας έως και 41,9% το έτος 2016 ενώ για την περίοδο 2017-2019 εμφανίζεται σταθερά 
πλησίον του 45,0% και άρα σε αντίθεση με το έτος 2010 το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων 
αφορά άντρες.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 38,2% σε σχέση με 
0,9% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 8 χιλιάδες εργαζόμενες το 2010 σε 8,1 
χιλιάδες το έτος 2019).

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα κατά την περίοδο 
εξέτασης, παρά ταύτα από το έτος 2011 και έπειτα εμφανίζει ανοδική τάση με την τιμή του 
δείκτη σταθερά στο 2,0 την περίοδο 2016-2019. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην μείωση του 
ποσοστού εργαζομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην αύξηση του μεριδίου των 
εργαζομένων στην δευτεροβάθμια. Η μείωση του ποσοστού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
από 11% σε 9% έγινε με παράλληλη αύξηση των εργαζομένων με μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό από 0% το 2010 σε 2% το 2019.
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• Το 2020 η Ελλάδα απέσπασε Γαλάζια Σημαία για 497 παραλίες της 
(13% των συνολικά βραβευμένων ακτών), 14 μαρίνες και 6 
τουριστικά σκάφη, φέροντάς την στη 2η θέση ανάμεσα σε 47 χώρες.

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέσπασε 
συνολικά 24 Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες της (4,8% επί του 
συνόλου της χώρας), με τις ΠΕ Καβάλας (9), Ξάνθης (5) και Ροδόπης 
(5) να συγκεντρώνουν την πλειονότητα των βραβευμένων παραλιών. 

• Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Παγγαίου είχε το μεγαλύτερο αριθμό 
παραλιών με Γαλάζιες σημαίες (6), ακολουθούμενος από τους 
Δήμους Κομοτηνής (4), Αβδήρων (3) και Θάσου (3).

Γαλάζιες σημαίες

• Έβρος: Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης, Χιλής, Αγίας Παρασκευής, 
Δικέλλων, Κυανή Ακτή, Κήπος (Σαμοθράκη), Παχιά Άμμος 
(Σαμοθράκη)

• Ροδόπη: Πλατανίτης / Filosxenia Ismaros Hotel, Αρωγή, Μέση, 
Φανάρι / Camping, Φανάρι / Ιουλία, Σύναξη (ακτή Μαρωνείας), 
Μαρμαρίτσα, Καγκέλες, Κρυονέρι – Αλκυόνας, Προφήτη Ηλία, 
Μολυβωτή

• Ξάνθη: Εράσμιο, Μαγγάνα, Άβδηρα / Πόρτο Μόλο, Μάνδρα, 
Μυρωδάτο, Πόρτο Λάγος

• Καβάλα: Αμμόγλωσσα – Κεραμωτή 1, Tόσκα / Tosca Beach, Μπάτης, 
Αμμόλοφοι, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα Ηρακλείτσα – Ρέμβη, Νέα 
Πέραμος, Οφρύνιο / Τούζλα, Σαρακήνα, Ορφάνι, Τιμάρι, Νέα 
Καρβάλη, Άσπρη Άμμος, Περιγιάλι, Ραψάνη, Καλαμίτσα, Παληό, 
Costa Vita, Ψάθα, Βρασίδας, Αλμύρα, Ocean View, Σαρακήνα, 
Απολλωνία

• Θάσος: Μακρύαμμος, Πευκάρι 2 / Alexandra Beach, Πρίνος Δασύλιο 
2 / Ilio Mare Beach, Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Μαριών, Ατσπάς, 
Φαρί, Τρυπητή, Λιμενάρια, Μεταλλεία, Πευκάρι Ποτού, Πευκάρι, 
Ποτός, Άγιος Αντώνιος, Ρωσογκρεμός, Οξυά, Ψιλή Άμμος, Αστρίς, 
Σαλονικιός, Γκιόλα, Λιβάδι, Αρσανάς, Θυμωνιά, Σκιδιά, Αλύκη, Άη 
Γιάννης, Παράδεισος, Λούτρος, Κοίνυρα, Κρήνη, Χρυσή Ακτή, Σκάλα 
Ποταμιάς, Χρυσή Αμμουδιά, Βάθη, Μαρμαράδικα, Σαλιάρα, 
Αρχάγγελος, Άγιος Βασίλειος, Νυστέρι, Γλυφάδα, Γλυκάδι, 
Γλυφονέρι, Παχύς, Σκάλα Ραχωνίου, Σκάλα Σωτήρος, Λιμένας Θάσου

Κυριότερες παραλίες

• Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα γούστα και 
όλες τις ηλικίες.

− Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bar που συνήθως 
βρίσκονται ή έχουν θέα τη θάλασσα, ιδιαίτερα στις 
παραθαλάσσιες πόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, 
καθώς και στο νησί της Θάσου.

− Μουσικές σκηνές, discos, clubs, bars, νυχτερινά μαγαζιά με 
ζωντανή ελληνική μουσική.

− Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες 
όλων των ειδών της μουσικής και χορού, πανηγύρια.

− Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στα 
αγγλικά.

• Στην Περιφέρεια υπάρχουν επίσης σχολές κατάδυσης, επιχειρήσεις 
μίσθωσης σκαφών αναψυχής, ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. θαλάσσιο σκι, jet σκι, stand up 
paddle, θαλάσσιου καγιάκ και κανό, surfing, windsurfing, θαλάσσιο 
υποβρύχιο ψάρεμα), πραγματοποίησης ημερησίων κρουαζιέρων, 
θαλάσσιων εκδρομών και αλιευτικών εκδρομών.

Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με συνολική έκταση 14.157 τ.χλμ. αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρα και έχει 
περίπου 400 χλμ. ακτογραμμής με σημαντικό αριθμό παραλιών, οργανωμένων και μη, καθώς και παραλίες απομονωμένες και γραφικές 
που ακόμη δεν τις έχει αγγίξει ο μαζικός τουρισμός. Η Περιφέρεια διαθέτει υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής.

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, ΙΝΣΕΤΕ  
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Λιμάνι της Καβάλας
• Το επιβατικό λιμάνι «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περικλείεται από την πόλη της Καβάλας και μέχρι το 2002 αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς 

των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Μετά τη μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης το Οκτώβριο του 2002 στο 
λιμάνι «Φίλιππος Β’», το κεντρικό λιμάνι πλέον εξυπηρετεί: την επιβατική κίνηση, με καθημερινά δρομολόγια ferryboat από και προς την Θάσο 
και τακτικά δρομολόγια προς Λήμνο, τη Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο, τον τουρισμό, καθώς στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προσεγγίζουν 
κρουαζιερόπλοια (port of call – λιμάνι αφίξεων) και σκάφη αναψυχής, τον αλιευτικό στόλο, χρησιμοποιούμενο ως αλιευτικό καταφύγιο, και τον 
ναυταθλητισμό. 

• Το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας διαθέτει χερσαία ζώνη 190.000μ2 περίπου και κρηπιδώματα συνολικού μήκους 1.950μ. με βάθη από 7 έως 14μ.
και ακτίνα στροφής πλοίου 420μ. Ο προσήνεμος μόλος διαθέτει συνολικό μήκος 480 μέτρων για μεγάλα κρουαζιερόπλοια και 160 μέτρων για 
κρουαζιερόπλοια μεσαίου μεγέθους. Ο λιμένας προσφέρει υπηρεσίες αγκυροβολίας, πλοήγησης, ρυμούλκησης, παροχής νερού, ηλεκτρικής 
ενέργειας, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, διαθέτει νεόδμητο επιβατικό σταθμό με κλιματιζόμενους χώρους, σταθμό του ΕΚΑΒ και 
χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Επιπλέον, παρέχεται ασύρματο δίκτυο WiFi εντός του επιβατικού σταθμού και προτεραιότητα 
ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με τα επιβατηγά πλοία και εφαρμόζεται ο κώδικας ISPS (International Ship and Port Facility Security 
Code – Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμένων) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας του ΟΗΕ.

• Οι μελλοντικές επενδύσεις περιλαμβάνουν επέκταση των δικτύων φωτισμού, παροχών ρεύματος και τροφοδοσίας νερού για πλοία, βιομηχανική 
επίστρωση δαπέδου κρηπιδωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση πνευματικών προσκρουστήρων τύπου YOKOHAMA και ανάπτυξη και λειτουργία 
τερματικού σταθμού υδροπλάνων.

Άλλοι λιμένες
• Η ακτοπλοϊκή κίνηση και η κίνηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με το λιμάνι της 

Καβάλας.
• Το λιμάνι της Κεραμωτής βρίσκεται 42χλμ. ανατολικά από την Καβάλα, διαθέτει βάθος μέχρι 7,5μ. και είναι το πλησιέστερο σημείο στη Θάσο 

από όπου ο κύριος όγκος επιβατών και φορτίων πραγματοποιείται από και προς το νησί. Επίσης από αυτό το λιμάνι εξυπηρετούνται ιδιωτικά και 
αλιευτικά σκάφη στην περιοχή. Όσον αφορά την εμπορική κίνηση, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων όγκων των επιχειρήσεων της
περιοχής. Το λιμάνι των Ελευθέρων, 17 χλμ. και δυτικά της Καβάλας, έχει βάθος μέχρι 10μ. και εξυπηρετεί κυρίως την αγορά της αλιείας, μικρή 
εμπορευματική κίνηση και μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν δρομολόγια από και προς Θάσο. 

• Το κεντρικό λιμάνι της Θάσου εξυπηρετεί τα φθηνότερα και τα συχνότερα δρομολόγια προς το νησί, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ενώ η Σκάλα 
Πρίνου εξυπηρετεί λιγότερο συχνά δρομολόγια προς τη Νότια Θάσο.

• Στη Σαμοθράκη λειτουργεί ένας σημαντικός επιβατικός λιμενικός σταθμός σε απόσταση 29 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 
επίσης υπάρχει το λιμάνι των Θερμών. 

• Το βάθος των λιμένων στην ΠΕ Ξάνθης είναι αποτρεπτικό ως προς την άφιξη μεγάλων επιβατικών πλοίων (λιμάνι Πόρτο Λάγος, λιμάνι Αβδήρων).

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
διαθέτει 2 μαρίνες με 580 θέσεις ελλιμενισμού: 

− ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη – 300 θέσεις

− ΠΕ Θάσου: Θάσου – 280 θέσεις

• Επιπλέον, στην Περιφέρεια έχουν χωροθετηθεί και τρία 
Καταφύγια ή Αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (2 στην 
Θάσο και 1 στην Καβάλα) με 184 θέσεις ελλιμενισμού.

• Στο λιμάνι της Καβάλας, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχουν 
εγκατασταθεί πλωτές εξέδρες που επιτρέπουν τον 
ελλιμενισμό πλωτών σκαφών αναψυχής: 68 θέσεις 
ελλιμενισμού για σκάφη μήκους άνω των 10 μ., 115 
θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους κάτω των 10 μ., 
16 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη ανεξαρτήτως μήκους.

• Στην Καβάλα λειτουργούν επίσης 3 αλιευτικά καταφύγια 
στην Καριανή, στη Νέα Ηρακλείτσα και στο Περιγιάλι.

• Στην Θάσο υπάρχουν 6 αλιευτικά καταφύγια στην 
Παναγιά, στην Σωτήρα, στην Καλλιράχη, στα Λιμενάρια, 
στα Ποταμιά και στο Ραχώνι.

• Στην ΠΕ Ροδόπης υπάρχουν τα αλιευτικά καταφύγια 
Αγίου Χαράλαμπου Μαρώνειας, Ίμερου και Φαναρίου. Το 
Φανάρι αποτελεί έναν παραθαλάσσιο γραφικό οικισμό 
τους θερινούς μήνες προσελκύει τουριστική κίνηση από 
θαλαμηγούς που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται.

• Στην ΠΕ Ξάνθη τα λιμάνια του Πόρτο Λάγος και των 
Αβδήρων συγκεντρώνουν κίνηση αλιευτικών και 
θαλαμηγών σκαφών.

To επιβατικό λιμάνι της Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» αποτελεί το βασικό λιμένα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία διαθέτει και δύο μαρίνες, στην Αλεξανδρούπολη και στη Θάσο με 580 θέσεις 
ελλιμενισμού.

Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Κρουαζιέρα Σκάφη αναψυχής (yachting)

Πηγές: Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε., ΙΝΣΕΤΕ, Greek Cruise, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (2015) | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.–Π.Α.Μ.Θ.) 
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Σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία βρίσκονται στους Φιλίππους, στην Καβάλα, στη Σαμοθράκη, στη Δράμα, στα Άβδηρα και στην 
Κομοτηνή. Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία και 
πολιτιστική της παράδοση από την προϊστορική εποχή, την Αρχαία Ελλάδα, την Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο, μεταξύ 
των οποίων και η Αρχαία Πόλη των Φιλίππων, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (1)

Πηγές: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, ΙΝΣΕΤΕ 

Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη διαθέτει 43 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία, ο πολιτιστικός πλούτος και λαογραφικός πλούτος της:
• ΠΕ Δράμας (4): Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Λαογραφικό Μουσείο Δράμας, Εκκλησιαστικό Μουσείο Δράμας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
• ΠΕ Έβρου (12): Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων, Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμότειχου, Στρατιωτικό Μουσείο 

Διδυμότειχου, Δημοτική Πινακοθήκη Διδυμότειχου, Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου, Λαογραφικό Μουσείο Kαππαδοκών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Αλεξανδρούπολης, Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολη, Μουσείο Μετάξης

• ΠΕ Θάσου (6): Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου, Μουσείο Ελιάς Θάσου, Μουσείο Βαγή, Λαογραφικό Μουσείο Καλλιράχης, Λαογραφικό Μουσείο στον Θεολόγο, Λαογραφικό Μουσείο στα Λιμενάρια
• ΠΕ Καβάλας (7): Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, Μουσείο Καπνού, Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, Ιστορικό & Εθνολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων, Μουσείο, Κέρινων 

Ομοιωμάτων, Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας
• ΠΕ Ξάνθης (6): Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδηρών, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης, Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αβδηρών, Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης, 

Ακαδημία & Μουσείο Παιδικής Τέχνης "Οικουμένη“
• ΠΕ Ροδόπης (8): Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, Λαογραφικό Μουσείο, Εκκλησιαστικό Μουσείο Μαρώνειας & Κομοτηνής, Στρατωτικό Μουσείο, Μουσείο Κωνσταντίνου Καραθεοδώρη, Μουσείο 

Θρακικής Παιδείας, Μουσείο Καλαθοπλεχτικής των Ρωμά, Αρχοντικό Ταβανιώτη

Μουσεία

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει σημαντικό αριθμός αρχαιολογικών χώρων από την προϊστορική περίοδο, τη χαλκοκρατία, την εποχή του σιδήρου, την περίοδο των 
Ελληνικών αποικιών, την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή:
• ΠΕ Δράμας (5): Αρχαίο Ιερό του Διονύσου, Ακρόπολη της Αδριανής, Ακρόπολη της Πλατανιάς, Προϊστορικός Οικισμός Σιταγρών, Ελληνιστικός (Μακεδονικός) Τάφος της οδού Τροίας.
• ΠΕ Έβρου (12): Σπηλιά Κύκλωπα, Μεσημβρία–Ζώνη, Μακεδονικός Τάφος Ελαφοχωρίου, Μεγαλιθικός Τάφος Ρούσσας, Κεραμιδαριά, Αρχαιολογικός Χώρος της Μάκρης, Αρχαιολογικός Χώρος του 

Αρχαίου Δορίσκου, Αρχαία Τραϊανούπολη, Πλωτινόπολις, Αρχαιολογικός χώρος Διδυμότειχου, Ιερό της Μεγάλης Μητέρας (Μάνταλ Παναγιά), Ιερό των Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης
• ΠΕ Θάσου (6): Αρχαία Αγορά Θάσου, Αρχαία Πόλη Θάσου, Παλαιοχριστιανικές βασιλικές Αλυκής, Κλειστός πολεμικός λιμένας Θάσου, Ακρόπολη, Εβραιόκαστρο.
• ΠΕ Καβάλας (12): Αρχαία Πόλη των Φιλίππων, Παλαιοχριστιανικοί Φίλιπποι, Ακρόπολη Καβάλας, Ανακτορόπολις (Νέα Πέραμος), Χρυσόπολις–Ηϊόνα (Οφρύνιον), Μεσαιωνικό Υδραγωγείο, Πύργος 

Απολλωνίας, Φρούριο Καβάλας, Ακόντισμα, Βαπιστήριο της Αγίας Λυδίας, Βρανόκαστρο, Εγνατία Οδός.
• ΠΕ Ξάνθης (6): Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων, Αρχαιολογικός Χώρος στο Δήμο Σταυρούπολης, Κάστρο Καλύβας, Αρχαίο Λιμάνι των Αβδήρων, Κάστρο του Αερικού, Πολύστυλο
• ΠΕ Ροδόπης (15): Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας, Η αρχαία Δίκαια, Η αρχαιοελληνική Στρύμη, Ο Μακεδονικός τάφος στα Σύμβολα, Αρχαιολογικός χώρος Αναστασιουπόλεως–Περιθεωρίου, Φρούριο 

Κομοτηνής, Μεσαιωνική Γέφυρα Κομψάτου Ποταμού, Μαξιμιανούπολις–Μοσυνούπολις, Πύργος του Ωρολογίου, Πτωχοκομείο (Ιμαρέτ), Ναός του Πολυάνθου, Βυζαντινό Φρούριο Νυμφαίας, 
Μοναστηριακό Συγκρότημα Παπίκιου Όρους, Βυζαντινή Μαρώνεια, Χερσόνησος Μολυβωτής

Αρχαιολογικοί 
χώροι
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Η Περιφέρεια αποτέλεσε σταυροδρόμι των μεγάλων θαλάσσιων και χερσαίων οδών διακίνησης αγαθών, ανθρώπων, ιδεών και 
πολιτισμών μεταξύ των Βαλκανίων και της Ασίας. Σήμερα, διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό–θρησκευτικό κεφάλαιο σε φρούρια, 
παραδοσιακούς οικισμούς και θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανοσύνης και του Ισλάμ που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικά 
θέλγητρα.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (2)

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ, Επίσημη ιστοσελίδα του Φρουρίου της Καβάλας, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (2015) | Ε.Υ.Δ.Ε.Π.–Π.Α.Μ.Θ., JTI Οδηγός Ταξιδιώτη Α.Μ.Θ

• Στην Περιφέρεια διασώζονται ερείπια από φρούρια και οχυρωματικά έργα (τείχη) από την Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή εποχή, το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία που παρά τις σημαντικές ελλείψεις 
συντήρησής τους μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και να χρησιμοποιηθούν ως χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Τα εντυπωσιακότερο είναι το Φρούριο της Καβάλας (Ακρόπολη της Καβάλας) με τη μοναδική θέα της πόλης και του λιμανιού της Καβάλας, που χτίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, το πρώτο τέταρτο 
του 15ου αιώνα, διαδέχτηκε τη βυζαντινή Ακρόπολη της Χριστουπόλεως (παλαιότερη ονομασία της Καβάλας) που είχε καταστραφεί το 1391, ενσωματώνοντας στην κατασκευή τα ερείπιά της. Το 
κάστρο έχει υποστεί αλλεπάλληλες ανακατασκευές και επεμβάσεις στην οχύρωσή του από τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς και είναι επισκέψιμο, ενώ διαθέτει αναψυκτήριο και 
υπαίθριο θέατρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το Βυζαντινό Κάστρο του Καλέ στο Διδυμότειχο με μήκος 1.800μ., ύψος 12μ. και 24 στρογγυλούς και ορθογώνιους πύργους, οι οποίοι χρονολογούνται από τα 
παλαιοχριστιανικά μέχρι και τα οθωμανικά χρόνια, ενώ 15χλμ βόρεια της πόλης κοντά στα σύνορα με την Τουρκία υπάρχει και το Βυζαντινό κάστρο του Πυθίου, όπου παρότι σώζεται ένα μόνο του 
αρχικού του μεγέθους, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τη μεγαλοπρέπεια, τη δύναμη και το ανάστημα των κτιριακών του όγκων. 

Φρούρια

• Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτει 34 οικισμούς χαρακτηρισμένους από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) ως παραδοσιακοί. Η ΠΕ Καβάλας διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό 
παραδοσιακών οικισμών (16), ακολουθούμενη από την ΠΕ Θάσου (8) και την ΠΕ Ροδόπης (4). Οι ΠΕ Ξάνθης (1), Έβρου (3) και Δράμας (2) διαθέτουν συνολικά 6 οικισμούς.

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτει σημαντικό πλούτο από θρησκευτικά μνημεία τόσο της Χριστιανικής όσο και της Μουσουλμανικής θρησκείας σε αρμονική συνύπαρξη. Με βάση τον 
πληροφοριακό κόμβο JTI Οδηγός Ταξιδιώτη Ανατολική Μακεδονία Θράκη, η Περιφέρεια διαθέτει 60 εκκλησίες και μονές και 12 μουσουλμανικά τεμένη.

• Η xριστιανική παράδοση της Περιφέρειας ξεκινά με το δεύτερο σκέλος της Αποστολικής Περιοδείας του Απόστολου Παύλου, περίπου το 50 μ.Χ., οπότε και πραγματοποίησε την πρώτη βάπτιση και 
ίδρυσε την πρώτη Χριστιανική εκκλησία επί Ευρωπαϊκού εδάφους στους Φιλίππους. Σήμερα, στο σημείο της βάπτισης της Αγίας Λυδίας στον ποταμό Ζυγάκτη λειτουργεί ένας ναός – βαπτιστήριο, στα 
πρότυπα παλαιού βαπτιστηρίου. 

• Ορισμένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία του Χριστιανισμού στην Περιφέρεια αποτελούν: στην ΠΕ Δράμας ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών, ο ναός του Αγίου Θεοδώρου, ο ναός της Αγίας 
Σοφίας, η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης στο Παγγαίο όρος, στην ΠΕ Καβάλας οι Ιεροί Ναοί Τιμίου Προδρόμου, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου 
Αθανασίου και η Ιερά Μονή Απόστολου Σίλα, στην ΠΕ Ξάνθης οι Ιερές Μονές Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης, Παναγίας Καλαμούς, Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος και ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, στην ΠΕ Ροδόπης  ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και οι Ιερές Μονές Αγίου Γεωργίου και Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος (τα παλαιά μοναστήρια στο Παπίκιο όρος δεν είναι 
εύκολα επισκέψιμα από το κοινό), στην ΠΕ Έβρου η Εκκλησία στο σπήλαιο των Αγίων Θεοδώρων, η Παναγία η Κοσμοσώτειρα στις Φέρες, ο Αρμένικος Ναός Αγίου Γεωργίου (Σουρπ Κεβόρκ) του 
Παλαιοκαστρίτου και στην ΠΕ Θάσου οι Ιερές Μονές Αρχαγγέλου Θάσου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Μαριές, καθώς και ο ναός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στη Σκάλα Ραχωνίου.

• Από τα μουσουλμανικά τεμένη ξεχωρίζει το Αράπ Τζαμί στην πόλη της Δράμας, το Τέμενος του Χαλίλ Μπέη στην Καβάλα, το Αχριάν Τζαμί, το Σούννε Τζαμί, το Σερβιλί Τζαμί, το Κασαμπά Τζαμί Γενισέας 
(Τσαρσί Τζαμί) και το Τσινάρ Τζαμί στην Ξάνθη, το Εσκί και το Γενί Τζαμί στην Κομοτηνή και το Τέμενος του Διδυμοτείχου.

Θρησκευτικά 
μνημεία
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Οι πόροι Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού της Περιφέρειας συμπληρώνονται από αξιόλογα αγροτικά–λαογραφικά μνημεία, 
σημαντικό απόθεμα διατηρητέων κτιρίων και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορεί είτε να είναι πολυθεματικές είτε βασίζονται 
στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Επιπλέον, η ολοκλήρωση της θεματικής πολιτιστικής διαδρομής 
της Εγνατίας Οδού αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το προϊόν.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες

• Στην Περιφέρεια διασώζονται πολλά μνημεία της αγροτικής υπαίθρου και της λαογραφίας, όπως λίθινα γεφύρια, ελαιοτριβεία, καπναποθήκες, τα οποία σε συνδυασμό με τα λαογραφικά μουσεία, τα 
ιστορικά κτίρια και τις λαογραφικές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα τις Περιφέρειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη θεματικών πολιτιστικών διαδρομών.

Αγροτικά–
λαογραφικά 

μνημεία

• Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχουν καταγεγραμμένα 1,373 διατηρητέα κτήρια (ΠΕ Δράμας (99), ΠΕ Έβρου (205), ΠΕ Καβάλας (293), ΠΕ Ξάνθης (739), ΠΕ Ροδόπης (37), τα περισσότερα 
στις πόλεις της Ξάνθης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και της Δράμας, γεγονός άμεσα συνυφασμένο με το ιστορικό τους παρελθόν ως σημαντικά εμπορικά και παραγωγικά κέντρα και της 
κοσμοπολίτικης και πολυπολιτισμικής τους ατμόσφαιρας.

• Ορισμένα σημαντικά μνημεία / διατηρητέα κτίρια αποτελούν:
− στην Δράμα: το μέγαρο Τζήμου (Ταξιαρχία) και η Οικία Αναστασιάδη (Μαρμάρινο Σπίτι), 
− στην Καβάλα: το σπίτι του Μωχάμετ Άλη, το Δημαρχιακό και το παλαιό Δικαστικό μέγαρο, το Δημοτικό Ωδείο και το Ιμαρέτ, το θρησκευτικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο 

Μωχάμετ Άλη, ιδρυτής της τελευταίας Αιγυπτιακής δυναστείας, και το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο και επισκέψιμο μνημείο
− στην Ξάνθη: τα κτίρια και οι κατοικίες στην παλιά πόλης της Ξάνθης, το Grand Maison – οικία γέννησης Μάνου Χατζιδάκι και το παλιό Δημαρχείο
− στην Κομοτηνή: το Παλιό Δικαστικό Μέγαρο, το Αρχοντικό Στάλιου, η Ελληνική Αστική Σχολή Νέστωρος Τσανακλή, το Αρχοντικό Δερμερτζόγλου, ο Πύργος του Ωρολογιού, το Πτωχοκομείο (Ιμαρέτ)
− στην Αλεξανδρούπολη: η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία και ο γνωστός Φάρος στο λιμάνι της πόλης.

Διατηρητέα κτίρια

• Οι σημαντικότερες πολιτιστικές διαδρομές και πολιτιστικά μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί στην Περιφέρεια και λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική 
δομή, το φυσικό περιβάλλον και τις συνήθειες του τόπου αποτελούν «ο Δρόμος του Κρασιού» και η «Πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού», για την οποία έχουν δεσμευτεί συνολικά €55,2 εκατ. 
και η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, σχεδιασμού και δόμησης ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος για τη δημιουργία μιας σύγχρονης περιηγητικής διαδρομής που θα συνδέει τους 
αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Περιφέρειας.

• Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτει τους ιστορικούς, πολιτιστικούς, μνημειακούς και περιβαλλοντικούς πόρους ώστε να αποτελέσει προορισμό ξεναγήσεων.

Πολιτιστικές 
διαδρομές και 

ξεναγήσεις

• Το άυλο πολιτιστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας είναι από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο, καθώς συνδυάζει πλουραλισμό σε ήθη, έθιμα, παραδόσεις και εκδηλώσεις από τη Μακεδονία και τη 
Θράκη. Η ποικιλία των εκδηλώσεων και των πολιτιστικών δρωμένων σε όλη τη διάρκεια του έτους αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας και ενισχύει την ελκυστικότητά της ως 
προορισμού Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού βελτιώνοντας την ποιότητα ζωή των ντόπιων κατοίκων. 

• Ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν στην ΠΕ Δράμας: Dramaica Youth Festival, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Ονειρούπολη, το Χωριό του Αι Βασίλη,
Δραμοινογνωσία, στην ΠΕ Καβάλας / Θάσου: Airshow Καβάλας, Διεθνές Λαογραφικό Φεστιβάλ «Ήλιος και Πέτρα», «Ελευθέρια» Καβάλας, Φεστιβάλ Θάσου, Φεστιβάλ Φιλίππων, στην ΠΕ Ξάνθης: 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι, Γιορτές Νεολαίας, Χατζιδάκειο Φεστιβάλ, Γιορτές Παλιάς Πόλης, Μουσικός Αύγουστος, στην ΠΕ Ροδόπης: Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση, στην ΠΕ Έβρου: «Ελευθέρια» 
Αλεξανδρούπολης, Ορέστεια, «Κύματα Πολιτισμού» καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις Αλεξανδρούπολης, πολιτιστικές εκδηλώσεις Σαμοθράκης.

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ , Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (2015) | Ε.Υ.Δ.Ε.Π.–Π.Α.Μ.Θ., JTI Οδηγός Ταξιδιώτη Α.Μ., Visit Kavala, Δήμος Ξάνθης, Visit Komotini, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διάζωμα
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Η πόλης της Καβάλας αποτελεί έναν προορισμό που επιδιώκει να αναπτύξει το City Break, καθώς είναι μία γραφική παραθαλάσσια 
πόλη με λιμάνι και αεροδρόμιο, διαθέτει ποικίλες επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων 
ενδιαφέροντος τόσο στον αστικό ιστό της όσο και σε κοντινή απόσταση στην ΠΕ, αναπτύσσοντας συνέργειες με τουριστικά προϊόντα 
όπως το Sun & Beach, ο Οικοτουρισμός, ο Αγροτουρισμός, ο Αθλητικός και Γαστρονομικός Tουρισμός, και ο Ιαματικός Τουρισμός.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Καβάλα

Πηγές: Visit Kavala

• Η εμπορική κίνηση της πόλης συγκεντρώνεται κυρίως στις οδούς Βενιζέλου και Ομονοίας στο κέντρο της πόλης και στα κάθετα στενά που συνδέουν ή τέμνουν αυτούς τους δρόμους. Στον μεγαλύτερο 
πεζόδρομο της πόλης, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται το εμπορικό κέντρο της Καβάλας που στεγάζεται στο ανακατασκευασμένο και αναπαλαιωμένο κτίριο της καπναποθήκης Ρεζή και διαθέτει 
συγκεντρωμένα καταστήματα διαφόρων ειδών, καθώς και επιχειρήσεις υπηρεσιών αισθητικής, καλλωπισμού κτλ., ενώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου βρίσκεται μία παραδοσιακή αγορά με εμπορικά 
καταστήματα με μοναδικό χαρακτήρα.  Στο λιμάνι και στην Παλιά Πόλη της Καβάλας υπάρχουν μαγαζιά για αγορά σουβενίρ.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στην Παλιά Πόλη της Καβάλας, στη Χερσόνησο της Παναγιάς, με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα σπίτια με τους ξύλινους εξώστες, τους κήπους και τις αυλές: Η διαδρομή περιλαμβάνει 
αξιοθέατα όπως το Ιμαρέτ, κλασσικό δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και πολυτελέστατο ξενοδοχείο, σημείο αναφοράς για την πόλη, το σπίτι του Μωχάμετ Αλή, τον Ιερό Ναό της Παναγίας και τον Φάρο, 
κατασκευασμένο τον 19ο αιώνα σε ένα βραχώδες σημείο με ιδανική θέα στο Αιγαίο πέλαγος. Στη συνέχεια, η βόλτα οδηγεί στο συγκρότημα /τέμενος του Χαλίλ Μπέη, χτισμένο το 16ο αιώνα σε θεμέλια 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, οπού τον 20ο αιώνα στεγάστηκε παρθεναγωγείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς και η Φιλαρμονική 
της Καβάλας. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Φρούριο και το μεσαιωνικό Υδραγωγείο της πόλης από ντόπιο γρανίτη και πλίνθους, το οποίο αποτελεί το σύνορο της παλιάς και της νέας 
πόλης και το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο της Καβάλας, με μήκος 270μ. και μέγιστο ύψος 25μ. Στη διαδρομή λειτουργεί και τρενάκι του Δήμου Καβάλας με δωρεάν χρήση.

• Βόλτα στο λιμάνι και την παραλία της πόλης, που ξεκινά από το Δημοτικό Πάρκο Φαλήρου, συνεχίζει στο Λούνα Παρκ και στο μόλο του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας και ολοκληρώνεται στο Τελωνείο.
• Βόλτα στην Πλατεία Καπνεργάτη με το μνημείο του Καπνεργάτη του γνωστού Έλληνα γλύπτη Δημήτριου Αρμακόλα, που τοποθετήθηκε εκεί το 1986, και τις 3 μεγάλες καπναποθήκες, τη Δημοτική 

Καπναποθήκη, πλέον έναν πολυχώρο πολιτισμού, το εμπορικό κέντρο στην καπναποθήκη Ρεζή και το κατάστημα γνωστής αλυσίδας ρούχων, που στεγάζεται στην πρώην καπναποθήκη Αντώνιου 
Αναστασιάδη. Η περιήγηση συνεχίζεται στις οδούς Κύπρου και Φιλίππου με σημαντικά διατηρητέα κτήρια (π.χ. η Μονή Λαζαριστών, το Μέγαρο Wix, το Δημαρχείο, η Μεγάλη Λέσχη, το Μέγαρο Τόκου, το 
Μέγαρο Ζάχου, και κτίρια καπναποθηκών των αρχών του 20ου αιώνα).

• Λοιπά αξιοθέατα στην πόλη και την ΠΕ: Μουσεία, φυσιολατρικές και ιστορικές διαδρομές (περιβαλλοντικό μονοπάτι Παλιάς Καβάλας, περιαστικό δάσος Καβάλας, Μονοπάτι Καβάλα – Παλιά Καβάλα «Ο 
Δρόμος του Νερού», Αρχαία Εγνατία Οδός), ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, ο νεολιθικός οικισμός του Ντικιλί Τας, οι βραχογραφίες στη θέση «Προφήτης Ηλίας» 
ΝΑ του χωριού Φιλίππων, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικοί χώροι, επισκέψιμα οινοποιεία. 

• Δραστηριότητες αναψυχής: καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, θαλάσσια αθλήματα, διαδρομές με μηχανές, διαδρομές 4x4, ιππασία, αλεξίπτωτο πλαγίας, πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, παραλίες.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Τα μεζεδοπωλεία και οι ταβέρνες μπαρ, τα καφέ και οι λοιποί χώροι διασκέδασης και η νυχτερινή ζωή της πόλης βρίσκονται συγκεντρωμένα στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, στη συνοικία του Αγίου 
Νικολάου, στην παραλιακή ζώνη και στο κέντρο της πόλης. Η γαστρονομική παράδοση της πόλης συνδυάζει τα θαλασσινά με την Ανατολίτικη και την Ευρωπαϊκή, την παραδοσιακή και τη μοντέρνα, ενώ 
εστιατόρια υπάρχουν και στην Πλατεία Καραολή, στα Σφαγεία, στην Καλαμίτσα και τον Άγιο Λουκά.

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, στεγασμένο στο Θέατρο Αντιγόνης Βαλάκου, αποτελεί κέντρο θεατρικής δραστηριότητας με τουλάχιστον τρεις δικές 
του θεατρικές παραγωγές (παιδικό, κλασσικό, σύγχρονο) κάθε χειμώνα. Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν τα «Ελευθέρια», το 2

ο
15ήμερο του Ιουνίου, και η παγκόσμια ημέρα μουσείων.

• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Καθαρά Δευτέρα, έθιμο των «Αράπηδων» (Ιαν), «Σαγιά» (Ιαν), αναπαράσταση ποντιακού γάμου (Κυριακή του Θωμά), γιορτές Μελιού (Αυγ), Αγρότη (Μαϊ), 
Μυδιού και Σαρδέλας (Ιουν), Πατάτας (Σεπ), Κτηνοτροφίας (Οκτ / Νοε), Καστάνου (Οκτ / Νοε), Σαρμά (Ιουν), Τσίπουρου (Οκτ / Νοε)

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Kavala NightCityRun (Σεπ), Αθλητικό Διήμερο με αγώνες δρόμου, κολύμβησης και ιστιοπλοϊάς, (Σεπ), «Δασικές Διαδρομές» ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας (Απρ)
• Φεστιβάλ: Φιλίππων (Ιουλ – Αυγ), Cosmopolis (Μαϊ – Δεκ), Kavala Airsea Show (Ιουν – Ιουλ), Φεστιβάλ Wood Water Wild (Ιουν), Γ.Α. Παπαϊωάννου (Ιουλ), Πλάι στο Κύμα (Ιουλ)

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η πόλης της Δράμας θα μπορούσε να αποτελέσει προορισμό City Break, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του χειμώνα και της άνοιξης, καθώς 
διαθέτει όχι μόνο αριθμό αξιοθέατων και εκδηλώσεων (π.χ. Ονειρούπολη) εντός του αστικού ιστού, αλλά και πολλαπλά σημεία 
ενδιαφέροντος όπως οικοτουριστικού (π.χ. σπήλαια, δάση), αθλητικού (π.χ. υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, χιονοδρομικό 
κέντρο), αγροτουριστικού και γαστρονομικού (π.χ. κορυφαία οινοποιία της χώρας) χαρακτήρα σε σχετικά κοντινή απόσταση.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Δράμα

Πηγές: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Drama, Hydrama Grand Hotel, Δήμος Δράμας, Ονειρούπολη

• Ορισμένοι από του βασικότερους εμπορικούς δρόμους της πόλης, οι οδοί Γεωργίου Παπανδρέου και Εθνικής Αμύνης και η λεωφόρος Αγίας Σοφίας, οι οποίοι συναντιούνται στην πλατεία Ελευθερίας, την 
κεντρική πλατεία της πόλης. Επιπλέον, σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι είναι οι οδοί Βενιζέλου και 19ης Μαΐου.

Αγορά
(Shopping)

• Η βασική περιπατητική διαδρομή στην πόλη ξεκινάει από το Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεχίζει στο σύγχρονο κέντρο και την σημερινή αγορά της Δράμας με τα κτίσματα από το Βυζαντινό και Οθωμανικό 
παρελθόν της πόλης, καταλήγοντας στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, τις Πηγές της Αγίας Βαρβάρας, έναν υγροβιότοπο και χώρο αναψυχής 60 στρεμμάτων στην καρδιά της πόλης, σήμα κατατεθέν της 
πόλης.

• Μουσεία, αξιοθέατα και μνημεία στην πόλη της Δράμας: Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Δράμας, Μουσείο τρένων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Αράπ τζαμί, Πάρκο 
Αρπακτικών Ημερόβιων και Νυκτόβιων στην Αγορά Δράμας, Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων, Ελληνιστικός τάφος, τμήμα των Βυζαντινών τειχών της πόλης, παλαιές καπναποθήκες

• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Αρχαίο Ιερό του Διονύσου, η ακρόπολη της Πλατανιάς, σπήλαια Αγγίτης και Αλιστράτης, οχυρό Λισσέ (τμήμα της γραμμής Μεταξά), δάσος Ελατιάς, παρθένο δάσος του 
Φρακτού, επισκέψιμα οινοποιεία (Κτήμα Βίβλια Χώρα, Μανωλεσάκη, Κώστα Λαζαρίδη, Nico Lazaridi κ.α.)

• Δραστηριότητες αναψυχής: ορεινή ποδηλασία και πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγίας, rafting, αναρρίχηση, off–roading, χειμερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Η διασκέδαση στην πόλη της Δράμας συγκεντρώνεται κυρίως γύρω από την περιοχή του κέντρου της πόλης, στις οδούς Εθνικής Αμύνης και Βεργίνας και τα κάθετα στενά, στην οδό Πατριάρχου
Μητροπολίτου Διονυσίου και στις οδούς γύρω από την πλατεία Ελευθερίας και το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.Διασκέδαση

• Στην πόλης και την ΠΕ της Δράμας πραγματοποιείται σημαντικός αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναβιώνουν 
παραδοσιακά έθιμα μέσα από τα οποία επιβιώνουν στοιχεία της  της αρχαιοελληνικής και βυζαντινής παράδοσης.

• Ονειρούπολη: Εκδήλωση του Δήμου Δράμας με πανελλαδική εμβέλεια που ξεκίνησε το 2004 και μεταμορφώνει την κεντρική πλατεία και τον Δημοτικό Κήπο της πόλης στο μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο 
χωριό της Ελλάδας για όλο το Δεκέμβριο. Η Ονειρούπολη διαθέτει πλήθος ειδικών θεματικών δραστηριοτήτων και δράσεων με ελεύθερη είσοδο ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά με σκοπό την αναψυχή 
και την εποικοδομητική διασκέδαση (π.χ. σπίτι του Άη–Βασίλη, Εργοστάσιο Καραμέλας και Ζαχαρωτών) και χριστουγεννιάτικη αγορά με μεγάλες, παραδοσιακές, στολισμένες, ξύλινες κατασκευές, όπου οι 
επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν γευστικά και τοπικά προϊόντα και street food, καθώς και είδη λαϊκής τέχνης ή αναμνηστικά. Επιπλέον, η Ονειρούπολη διαθέτει ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα 
παράλληλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ακροβατικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις και χριστουγεννιάτικα έθιμα.

• Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας: Θεσμός κινηματογράφου της Δράμας για τις μικρού μήκους ταινίες που διοργανώνεται εδώ και 44 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο και διαθέτει εθνικό, διεθνές και 
διεθνές σπουδαστικό διαγωνιστικό τμήμα, καθώς και εργαστήριο pitching και forum παρουσίασης οπτικοακουστικών σχεδίων μικρού μήκους σε παραγωγούς και χρηματοδότες. 

• Δραμοινογνωσία: Κορυφαίο οινικό και πολιτιστικό γεγονός με επταήμερη διάρκεια που διοργανώνεται από το 2014 στα τέλη Μαΐου προβάλλοντας το χαρακτήρα της Δράμας ως μίας εκ των κορυφαίων 
οινοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων, τα σημαντικότερα οινοποιεία (Κτήμα Τέχνη Οίνου, Κτήμα Κ. Λαζαρίδη, το Κτήμα Οινογένεσις, Κτήμα Παυλίδη, το Οίνωψ Καρατζά, 
το Κτήμα Γέννημα Ψυχής Μανωλεσάκη, το Κτήμα Μιχαηλίδη, το Κτήμα Νίκου Λαζαρίδη και το Κτήμα Χρήστου Κλωναρίδη) του αμπελώνα της Δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και σε ορισμένα 
από αυτά διοργανώνονται εκδηλώσεις. Επιπλέον, το Φεστιβάλ περιλαμβάνει επιστημονικές διαλέξεις, γευσιγνωσία, μουσικές, χορευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και ετήσιο “Drama Wine 
Trail”, ένας αγώνας δρόμου 12χλμ. στην Αδριανή Δράμας, ο οποίος διασχίζει οινοποιεία και τους αμπελώνες.

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η πόλης της Ξάνθης θα μπορούσε να αποτελέσει προορισμό City Break λόγω των διατηρητέων κτιρίων, των αξιοθέατων και των 
σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, που απηχούν το πλούσιο ιστορικό της παρελθόν και τον σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, με την αρμονική συνύπαρξη του χριστιανικού και μουσουλμανικού στοιχείου, καθώς και των σημαντικών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην διάρκεια του έτους, όπως το Ξανθιώτικο καρναβάλι.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ξάνθη

Πηγές: Δήμος Ξάνθης, Culture of Xanthi, ΙΝΣΕΤΕ

• Τα σημαντικότερα εμπορικά καταστήματα της πόλης βρίσκονται συγκεντρωμένα στην περιοχή του κέντρου της πόλης. Ονομαστό είναι το παζάρι της Ξάνθης, το οποίο ξεκίνησε επί Τουρκοκρατίας, που 
λαμβάνει κάθε Σάββατο στην Πλατεία Εμπορίου και αποτελεί σημαντικό χώρο ανάπτυξης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα με μοναδική πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα, 
προσελκύοντας εμπόρους ποικίλων εθνικοτήτων που πουλούν τρόφιμα, οπωροκηπευτικά, είδη ένδυσης, οικιακή χρήσης και προικός σε ντόπιους και επισκέπτες από άλλες ΠΕ και βαλκανικές χώρες.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στην Παλιά Πόλη, έναν προστατευόμενο παραδοσιακό οικισμό στο βόρειο τμήμα της Ξάνθης που καλύπτει έκταση 380.000 τ.μ. , με δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια γεμάτα με λαϊκότροπες 
βαλκανικές κατοικίες, χάνια, μαγαζιά, τυπικές εκκλησίες της τελευταίας Οθωμανικής περιόδου αλλά ταυτόχρονα και δυτικότροπα νεοκλασικά μέγαρα των καπνεμπόρων της πόλης. Εδώ βρίσκεται το 
Λαογραφικό Μουσείο της Πόλης, ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών και η Μητρόπολη της Ξάνθης, το Παλιό Δημαρχείο, η Δημοτική Πινακοθήκη, το Αχριάν τζαμί και η γκαλέρι, το Σπίτι της Σκιάς

• Βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό Σαμακώβ, έκτασης 100 στρεμμάτων απέναντι από την Παλιά Πόλη στην ανατολική όχθη του ποταμού Κόσυνθου, που ήταν συνδεδεμένος με τις μεταλλευτικές 
δραστηριότητες

• Βόλτα στην περιοχή των καπναποθηκών, στις παρυφές του κέντρου, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας που οριοθετείτε από τις οδούς Δημοκρίτου, Μιχαήλ Καραολή, Ελπίδος, Μπρωκούμη, Γεωργίου 
Κονδύλη, Ναυαρίνου, Έλλης και Λευκίππου. Το κτιριακό απόθεμα (περίπου 57 κτίρια) αποτελεί έξοχο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής συνδεδεμένο με την ακμή της πόλης ως καπνοβιομηχανικό 
κέντρο.

• Βόλτα στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης με τον Πύργο του Ωρολογίου και στο Πάρκο των Πεσόντων ηρώων.
• Λοιπά αξιοθέατα στην Ξάνθη: Grand Maison οικία Μάνου Χατζηδάκη, Βυζαντινό κάστρο Ξάνθειας, τζαμιά
• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων, Αρχαιολογικός Χώρος στο Δήμο Σταυρούπολης, Κάστρο Καλύβας, Αρχαίο Λιμάνι των Αβδήρων, Κάστρο του Αερικού, Πολύστυλο, Ιερές Μονές 

Παναγίας Αρχαγγελώτισσας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Παναγίας Καλαμούς, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης, Μακεδονικός Τάφος Κομνηνών Σταυρούπολης, πέτρινα τοξοειδή γεφύρια

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Η διασκέδαση συγκεντρώνεται στις περιοχές της Παλιάς Πόλης και του κέντρου της Ξάνθης.Διασκέδαση

• Καρναβάλι Ξάνθης – Θρακικές Λαογραφικές Εορτές: Το μεγαλύτερο Καρναβάλι της Βόρειας Ελλάδας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη τη χώρα ξεκίνησε το 1966 και διοργανώνεται από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ξάνθης. Πρόκειται για δύο εβδομάδες στο Φεβρουάριο ή Μάρτιο με σειρά μουσικοχορευτικών και θεατρικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαλέξεων, παρουσιάσεων βιβλίων και προβολών 
ταινιών, που προβάλλουν την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό της ΠΕ προσφέροντας για ψυχαγωγία, ξεφάντωμα και γλέντι. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση 
της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς, με συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών, μέλη συλλόγων και επισκεπτών, και ολοκληρώνονται με το έθιμο του «Καψίματος του Τζάρου», πυροτεχνήματα και γλέντι. 
Το Καρναβάλι συγκεντρώνει επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

• To Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους: τις Γιορτές Παλιάς Πόλης τον Σεπτέμβριο, τις Γιορτές Νεολαίας στα τέλη της Άνοιξης, τις μαθητικές 
καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις Πόλις Ονείρων τον Απρίλιο προς τιμήν του Μάνου Χατζηδάκη, το φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών τον Νοέμβριο, το Χριστουγεννιάτικό θεματικό πάρκο και τις 
εκδηλώσεις της Ευχούπολης της Ξάνθης τον Δεκέμβριο.

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η πόλης της Αλεξανδρούπολης αποτελεί προορισμό που μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό City Break σε συνδυασμό με το Sun & 
Beach, καθώς η πόλη αλλά και η ΠΕ Έβρου διαθέτει σημαντικό αριθμό παραλιών και σημείων ενδιαφέροντος, πολιτιστικού, 
θρησκευτικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα, ενώ το λιμάνι της πόλης προσφέρει ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με το νησί της 
Σαμοθράκης.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Αλεξανδρούπολη

Πηγές: Δήμος Αλεξανδρούπολης, ΙΝΣΕΤΕ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Alexpo, AXD Short Film Festival, Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (2015) | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.–Π.Α.Μ.Θ.), Casino Thraki

• Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα της πόλης βρίσκονται στη λεωφόρο Δημοκρατίας και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αλεξανδρούπολης.
Αγορά

(Shopping)

• Βόλτα στην παραλία και το λιμάνι της πόλης με τον εμβληματικό Φάρο ύψους 18 μέτρων
• Μουσεία, αξιοθέατα και μνημεία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, Εθνολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, 

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων, Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Πλατεία της Μητρόπολης με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου
• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμότειχου, Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμότειχου, Δημοτική Πινακοθήκη Διδυμότειχου, Λαογραφικό Μουσείο 

Σουφλίου, Λαογραφικό Μουσείο Kαππαδοκών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Σπηλιά Κύκλωπα, Μεσημβρία–Ζώνη, Μακεδονικός Τάφος Ελαφοχωρίου, Μεγαλιθικός Τάφος Ρούσσας, Κεραμιδαριά, 
Αρχαιολογικός Χώρος της Μάκρης, Αρχαιολογικός Χώρος του Αρχαίου Δορίσκου, Αρχαία Τραϊανούπολη, Πλωτινόπολις, Αρχαιολογικός χώρος Διδυμότειχου, Ιερό της Μεγάλης Μητέρας (Μάνταλ Παναγιά), 
Ιερό των Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης, Δάσος της Δαδιάς κ.α.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Άνετες ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πόλης.
• Καζίνο Αλεξανδρούπολης σε μια καταπράσινη περιοχή, μόλις 2χλμ. από το κέντρο της πόλης που λειτουργούσε από το 1995 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014 στην Ξάνθη, με πλήρη γκάμα επιτραπέζιων 

παιχνιδιών και μηχανημάτων. Δίπλα από το καζίνο λειτουργεί το ξενοδοχείο 5 αστέρων Alexander Beach Hotel & Spa.
Διασκέδαση

• Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης: Πολιτιστικές εκδηλώσεις το μήνα Μάιο σε ανάμνηση της απελευθέρωσης της πόλης από τους Βούλγαρους.
• Κύματα Πολιτισμού: Πρόγραμμα θερινών θεατρικών, μουσικοχορευτικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων (π.χ. γιορτή κρασιού, έκθεση βιβλίου).
• Εμπορική Έκθεση Αλεξανδρούπολης (Alexpo): Από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Περιφέρεια, πόλος έλξης για εκθέτες και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Τουρκίας  και της 

Περιφέρειας αποτελεί ένα μίγμα έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων (πολιτιστικές, θεματικές, εκπαιδευτικές, δικτύωσης, έκθεση βιβλίου, shopping festival κ.α.  που ξεκίνησε το 1992 και 
διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Έβρου σε συνεργασίας με θεσμικούς φορείς. Από το 2012 η Έκθεση διαθέτει διεθνή χαρακτήρα, καθότι στη δομή της 
εντάχθηκε πρόγραμμα b2b συναντήσεων με εμπορικούς ακολούθους και επιχειρήσεις από το εξωτερικό και από το 2014 διαρθρώθηκε σε 4 βασικές θεματικές ημέρες με αντίστοιχες ημερίδες και 
εκδηλώσεις (τουρισμός, πρωτογενής τομέας, καινοτομία και μεταποίηση, λιμάνι), ενώ το 2018 αποφασίστηκε η μεταφορά της τον Ιούλιο ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες με την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου.

• AXD Short Film Festival: Φεστιβάλ κινηματογράφου ταινιών μικρού μήκους που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020 στον κινηματογράφο Φλοίσβος.

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η Περιφέρεια διαθέτει μία πρότυπη αγροτουριστική μονάδα εκτροφής θηραμάτων, που προσφέρει υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και 
παρατήρηση των ζώων, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν διαμονή σε παραδοσιακά καταλύματα και παραδοσιακά εστιατόρια.

Αγροτουρισμός

Πηγές: Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, Δίκτυο Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Θράκης, Ευρωθήραμα, Ξενοδοχείο Νέσσος

Πρότυπη μονάδα εκτροφής θηραμάτων και ξενώνας 
«Ευρωθήραμα»

• Δημιουργήθηκε το 1998 ως φάρμα ελεύθερης βοσκής και 
εκτροφής αγριογούρουνων, ελαφιών και φασιανών σε 
περιφραγμένο επισκέψιμο δασικό χώρο στο ακριτικό χωριό 
Πεντάλοφος της ΠΕ Έβρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την 
Τουρκία.

• Η φάρμα διαθέτει μονοπάτια που επιτρέπουν στους επισκέπτες 
να προσεγγίσουν τα θηράματα και προσφέρει παρατηρητήρια για 
οπτική επαφή με αυτά από τα κεντρικά σημεία της.

• Διαθέτει ξενώνες από πέτρα και ξύλο, εναρμονισμένους με το 
δασώδες φυσικό περιβάλλον, με 13 μικρά διαμερίσματα και 
δωμάτια φιλοξενίας, το καθένα με τζάκι, βασικό κουζινάκι και 
κοινόχρηστο καθιστικό χώρο, ενώ οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές 
για τα παιδιά και διαθέτουν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

• Λειτουργεί παραδοσιακό εστιατόριο που παρασκευάζει πιάτα με 
αυθεντικές συνταγές από προϊόντα εσωτερικής ή τοπικής 
παραγωγής και πισίνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ταβέρνα Ηλιοστάσιο

• Πετρόκτιστη ταβέρνα που σερβίρει 120 παραδοσιακές συνταγές από τη Μικρά Ασία στο Παγονέρι Δράμας, σε υψόμετρο 700 μ. και απόσταση 
62 χλμ. από την Δράμα και λειτουργεί Παρ–Κυρ από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο και όλη την εβδομάδα κατά τους θερινούς μήνες.

Επιχειρήσεις του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας Επιχειρήσεις του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Θράκης

Ξενοδοχείο Νέσος

• Βρίσκεται στο Παρανέστι της ΠΕ Δράμας, ένα χωριό στις όχθες 
του Νέστου σε υψόμετρο 120 μ. και απόσταση 39 χλμ. από την 
πόλη της Δράμας με οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με την 
πόλη.

• Είναι δυναμικότητας 12 δωματίων, το καθένα με τη δική του 
διακόσμηση και χαρακτήρα, ονομασία από την αρχαία Ελληνική 
μυθολογία, ενώ κάθε δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση, τηλέφωνο και 
Wi-Fi.

• Στο σαλόνι του ξενοδοχείου υπάρχει τζάκι και στον ίδιο χώρο 
λειτουργεί μπαρ /καφετέρια για κάθε επιπέδου συναντήσεις, ενώ 
διατίθεται σάουνα και χαμάμ.

• Το ξενοδοχείο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τη γνωριμία 
του επισκέπτη με τα Νεστοχώρια και την οροσειρά της Ροδόπης 
και τις φυσιολατρικές και αθλητικές δραστηριότητες που 
προσφέρουν.

Holiday Villas | Απολιθωμένο Δάσος

• Αυτόνομες, πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες (κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, 
τηλεόραση, γραφείο, πλήρως εξοπλισμένο mini bar και μπάνιο με οικολογικά 
καλλυντικά) 54 τ.μ. κατάλληλες για φιλοξενία 6 ατόμων με αυτόνομη θέρμανση, 
βεράντα με barbeque και μοναστηριακό τραπέζι 10 ατόμων, στην είσοδο της 
Λευκίμης στην ΠΕ Έβρου, ανάμεσα στο Δάσος της Δαδιάς και το Δέλτα του Έβρου.

Samothraki Beach Apartments & Suites Hotel

• Συγκρότημα 3 αστέρων με ξενοδοχείο και 1 πολυτελή βίλα σε λόφο 30 στρεμμάτων μπροστά 
στις παραλίες των Μακρυλιών και του Λακκώματος της Σαμοθράκης με πισίνα 100 τ.μ., 
παιδική πισίνα, υπαίθριο υδρομασάζ, μίνι γυμναστήριο, παιδική χαρά, εγκαταστάσεις BBQ και 
κοινόχρηστη κουζίνα για ετοιμασία γευμάτων.

Παραδοσιακοί ξενώνες

• Λέυκιππος – Λευκίμμη, Το Δαδιάσελο – Δαδιά, Ρωξάνη – Μαρώνεια 

Ταβέρνες, εστιατόρια

• Η Φωλιά του Πελαργού – Δαδιά, Σίμος – Δαδιά, Ανεμόμυλος – Κορνοφωλιά, Λαγοτροφείο, 
Συμπόσιο –Σουφλί, Στου Σαράντη – Διδυμότειχο, Άβατον – Διδυμότειχο, Υδρία – | ΠΕ Έβρου

• Πλατανίτης, Γιάννα – Ρούλα – Λιμανάκι Αγ. Χαραλάμπους | ΠΕ Έβρου

Άλλες επιχειρήσεις / οργανισμοί

• Μελότοπος,  παραγωγή μελιού και νομαδική μελισσοκομίας στον Προβατώνα Σουφλίου | ΠΕ 
Έβρου

• Ποτοποιία Σιγλίδη – Φερές | ΠΕ Έβρου

• Κρεαταγορά Βαφειάδη – Φερές | ΠΕ Έβρου

• Οινοποιείο «ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ» – Μαράσια – Ορεστιάδα | ΠΕ Έβρου

• Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου «Τα Γνάφαλα» – Σουφλί | ΠΕ Έβρου

• Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη – Σουφλί | ΠΕ Έβρου

• Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Τριγώνου «ΓΑΙΑ» – Σπήλαιο Τριγώνου | ΠΕ Έβρου
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Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για την ανάπτυξη προϊόντων Οικοτουρισμού, ανταγωνιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας

Ετερογενής γεωμορφολογία με πλήθος ορεινών όγκων (οροσειρά της Ροδόπης, Φαλακρό, Όρβηλος, Μενοίκιο, Παγγαίο, Φεγγάρι–Σάος στη Σαμοθράκη), ποταμών (Νέστος, Στρυμώνας, Έβρος, Δέλτα του 
Νέστου και του Έβρου), λιμνών και υγροτόπων (Βιστωνίδα, Ισμαρίδα και οι 9 λιμνοθάλασσες, συνολικής έκτασης 244 τ.χλμ., μεταξύ αυτών και πεδιάδων (Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο).
Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας
• 4 Εθνικά Πάρκα [Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Δέλτα Έβρου, Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας) και Οροσειρά Ροδόπης.
• 36 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και καλύπτουν το 16% της συνολικής έκτασης του εν λόγω γεωγραφικού διαμερίσματος.
• 2 Αισθητικά Δάση (Στενά Νέστου Καβάλας – Ξάνθης και Δάση Αμυγδαλέων Καβάλας).
• 3 Βιογενετικά Αποθέματα (Παρθένο Δάσος Παρανεστίου, Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης, Δάσος οξιάς στην Τσίχλα – Χαιντού Ξάνθης). Τα δύο τελευταία έχουν χαρακτηρισθεί και Διατηρητέα Μνημεία 

της Φύσης.
• 3 Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (Ramsar) (Δέλτα Έβρου, Ισμαρίδας – Βιστωνίδας – Πόρτο Λάγους, Δέλτα Νέστου).
• 51 Καταφύγια Άγριας Ζωής
Επιπρόσθετοι φυσικοί πόροι
• Φαράγγι της Πετρούσας
• Καταρράκτες: Κοιλάδα και καταρράκτες του ποταμού Φονιά, Παρανέστι, Βάθρες Σαμοθράκης, καταρράκτες Παλαιάς Καβάλας
• Δάση: Ιψαρίου στη Θάσος, Ελατιάς ή Καρά Ντερέ στην ΠΕ Δράμας
• Σπήλαια: Σπήλαιο Δρυάδων στην ΠΕ Ξάνθης, Σπήλιά του Κύκλωπα και Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων στην ΠΕ Έβρου, Σπήλαιο πηγών Αγγίτη ποταμού στην ΠΕ Δράμας, Σπήλαιο Μαρώνειας στην ΠΕ Ροδόπης

Τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους

Χλωρίδα
• Η χλωρίδα σε επίπεδο Περιφέρειας είναι πλούσια συνδυάζοντας στοιχεία διαφορετικών περιοχών με αποτέλεσμα τυπικά μεσογειακά είδη όπως η χνοώδης δρυς να συνυπάρχουν με είδη της Βόρειας 

Ευρώπης. 
• Η περιοχή της Ροδόπης θεωρείται ένας βοτανικός παράδεισος κυρίως επειδή δεν πάγωσε κατά την περίοδο των παγετώνων του Πλειστόκαινου. Σχεδόν το 60% των ειδών της χλωρίδας της Ευρώπης 

απαντάται στη Ροδόπη, που αποτελεί καταφύγιο για 211 σπάνια και απειλούμενα είδη. Δεκαπέντε από αυτά είναι υπολείμματα της εποχής των παγετώνων και 50 από αυτά αποτελούν ενδημικά είδη της 
Ροδόπης. Ένας επιπλέον παράγοντας που έχει ευνοήσει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ενδημικής χλωρίδας στη Ροδόπη, είναι η παρουσία κρυσταλλικών πετρωμάτων, διαφορετικών από τους 
ασβεστόλιθους που συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Σαμοθράκη έχουν καταγραφεί 1.186 είδη φυτών και στη Θάσο 1.270, ένα ενδιαφέρον μείγμα ηπειρωτικών και αιγαιικών στοιχείων.

Πανίδα
• Οι υγρότοποι της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικούς σταθμούς ανάπαυσης για τα είδη της ορνιθοπανίδας κατά τη διάρκεια της, ενώ φιλοξενούν μια σπάνια ποικιλότητα πουλιών, μεταξύ των οποίων 

κρισίμως κυνδυνεύοντα είδη, όπως η λεπτομύτα και το κεφαλούδι. 
− Δέλτα του Έβρου: 317 είδη πουλιών, που είτε διαχειμάζουν είτε βρίσκονται εκεί κατά την περίοδο της εαρινής μετανάστευσης, καθώς λίγα είδη αναπαράγονται στην περιοχή. 
− Δάσος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: 36 από τα 38 είδη ημερόβιων αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης. 

• Παρουσία μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών όπως λύκων και αρκούδων, του, του μοναδικού φυσικού πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού στη Ροδόπη, σπάνιων και απειλούμενων ειδών λεπιδόπτερων 
στην Ροδόπη, του μεγαλύτερου ελληνικού πληθυσμού τσακαλιών στο Δέλτα του Έβρου, απειλούμενων και ενδημικών ειδών χερσαίων γαστερόποδων.

• Σημαντική παρουσία ψαριών του γλυκού νερού (π.χ. στον Νέστο υπάρχουν 21 είδη ψαριών, 14 αυτόχθονα και 6 ενδημικά της ευρύτερης περιοχής).

Χλωρίδα & πανίδα



34

Οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες και τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τα βασικά συστατικά της πολυπολιτισμικής τοπικής 
γαστρονομίας που αντανακλά τις επιρροές από την Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο, 
συνδυάζοντας το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα μπαχαρικά και τα γλυκά.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας

Τοπικά προϊόντα

Μαστιχάτος Χαλβάς 
Δράμας

Κρασί Δράμας

Πατάτες & φασόλια Κάτω 
Νευροκοπίου (ΠΓΕ) 

Σουτζούκ Λουκούμ 
Κομοτηνής

Ιφκάδια

Ελιές θρούμπες (ΠΟΠ) & 
ελαιόλαδο Θάσου (ΠΓΕ) 

Κασέρι Ξάνθης (ΠΟΠ)

Κους Κους

Αλλαντικά Δράμας

Μέλι Θάσου

Πέστροφα Δράμας

Κρασί Μαρωνείας

Ξηροί καρποί, ταχίνι & 
καφές Κομοτηνής

Τραχανάς

Λουκάνικα Σουφλίου

Τσίπουρο Ιάσμου

Σιροπιαστά Ξάνθης

Ελαιόλαδο Έβρου

Ελαιόλαδο Μαρώνειας

Ουμάτς

Σκουμπρί Γούνα

Κατσικάκι στη σούβλα

Καβουρμάς

Λαχανιά Έβρου

Χοιρινό με αρμιά (λάχανο 
τουρσί)

Πραούστι Σαμοθράκης

Γαύρος Τυλιχτός σε 
αμπελόφυλλα

Τζιγεροσαρμάς

Τοπικά κουζίνα
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Από τους υπάρχοντες ιαματικούς πόρους στην Περιφέρεια, μόνο το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνιδών, τα Λουτρά της Τραϊανούπολης και τα 
Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης φαίνεται να διαθέτουν ορισμένες από τις απαραίτητες υποδομές για τουριστική αξιοποίηση. Ωστόσο, η 
επένδυση Elefthere Seaside Luxury Thermal Spa Resort στα Λουτρά Ελευθερών αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το προϊόν 
Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Visit Kavala, Πηλοθεραπευτήριο Κρινηδών, Capital.gr, ΤΙΕΔΑ, Δήμος Αβδήρων, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Δήμος Σαμοθράκης 

Ιαματικές πηγές

Πηλοθεραπευτήριο Κρηνιδών

• ΠΕ Καβάλας

• 17 χλμ. από την Καβάλα και 
3χλμ από τον οικισμό των 
Κρηνιδών

• Πηλοθεραπεία, υδροθεραπεία, 
μασάζ

• Αναψυκτήριο

• Χώρος δεξιώσεων & προσευχής

• Κοινόχρηστη κουζίνα & μπάνιο, 

• Χώρος πλυσίματος ρούχων

• Parking

• Tροχόσπιτα προς ενοικίαση

• Κάμπινγκ 55 θέσεων / 165 
ατόμων

• Λειτουργία από 1 Ιουνίου έως 
15 Οκτωβρίου

Νερό Λουτρών Ελευθερών Καβάλας 
Δήμου Παγγαίου

• ΠΕ Καβάλας

• Δημιουργία του Elefthere 
Seaside Luxury Thermal Spa 
Resort, ενός all–inclusive luxury 
resort με λειτουργία όλο το 
χρόνο με κόστος επένδυσης 
€33 εκατ. 

• Δημιουργία 155 δωματίων εκ 
των οποίων 12 θα είναι 
πολυτελής βίλες 100–150 τ.μ. 
και 35% σουίτες, με το 40% των 
δωματίων να έχουν ατομική 
πισίνα

• Αξιοποίηση των 5 υπαρχόντων 
κτιρίων και των 6 ιαματικών 
πηγών

• Επενδυτής: KNC Α.Ε. 

• Επιλεγμένος operator: Inova 
Hospitality

• Ορίζοντας ολοκλήρωσης της 1ης

φάσης της επένδυσης το 
καλοκαίρι του 2021

Λουτρά Τραϊανούπολης

• ΠΕ Έβρου

• 14χλμ. Ανατολικά της 
Αλεξανδρούπολης επί της 
Εθνική οδού που την συνδέει 
με τις Φερές

• Ποσιθεραπεία, 
λουτροθεραπεία

• Μίνι μάρκετ

• Εστιατόριο

• Ξενοδοχείο 2 αστέρων με 44 
δωμάτια με ατομικό λουτρό, 
ντουλάπα, τηλεόραση και 
δωρεάν Wi-Fi

• Λειτουργία από τέλη Απριλίου 
έως τέλος του έτους

• Θέρμανση μέσω γεωθερμίας

• Διαχείριση των εγκαταστάσεων 
από την  Τουριστική Ιαματική 
Επιχείρηση Δήμου 
Αλεξανδρούπολης (ΤΙΕΔΑ Α.Ε.)

Νερό πηγής Ποταμιάς (γεώτρηση ΓΠ–
1) του Δήμου Αβδήρων (Ξάνθη)

• ΠΕ Ξάνθης

• 18ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης 
– Κομοτηνής

• Ποσιθεραπεία, λουτροθεραπεία, 
εισπνοθεραπεία

• 2 ομαδικές πισίνες αντρών και 
γυναικών

• Λειτουργία από Μάιο μέχρι 
Ιανουάριο (κλειστά Σάββατο και 
Κυριακή)

Πηγή Εχίνου Δήμος Μύκης

• ΠΕ Ξάνθης

• 42 χλμ. βόρεια της Ξάνθης σε 
ορεινή περιοχή

• Υποτυπώδεις εγκαταστάσεις με 
χαμηλή τουριστική 
δραστηριότητα

• Ξενώνας 25 δωματίων με 
δυναμικότητα 50 ατόμων 

Ιαματικά Λουτρά Σαμοθράκης

• ΠΕ Έβρου

• Οικισμός Θέρμα 14χλμ. από το 
λιμάνι της Καμαριώτισας

• Υδροθεραπεία

• 2 πισίνες (αντρών και γυναικών) 
και 13 ατομικές μπανιέρες

• Περίοδος λειτουργείας κατά 
τους θερινούς μήνες

• Σχεδιασμός για την αναβάθμιση 
των υποδομών και τη 
δημιουργία πρότυπου κέντρου 
με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα 
και λειτουργία όλο το έτος

Αναγνωρισμένες από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού1

1. Οι πηγές 25χλμ. βόρεια από την πόλη του Παρανεστίου στην ΠΕ Δράμας, σε υψόμετρο 620μ. Διαθέτουν μόνο φυσικούς λουτήρες και χαρακτηρίζονται από απουσία άλλων εγκαταστάσεων.
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Η Περιφέρεια διαθέτει 424 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 58,0% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 14,4% είναι
γήπεδα basket & volley και το 9,2% είναι κλειστά γήπεδα / αθλητικά κέντρα. Σε επίπεδο ΠΕ, η Καβάλα διαθέτει το 29,7% των 
εγκαταστάσεων, ο Έβρος το 26,4% και ακολουθούν οι ΠΕ Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης με 17,0%, 14,4% και 12,5%, αντίστοιχα.

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & υποδομές
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Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αριθμός και % συνόλου

1,9% 58,0% 7,8% 12,3% 2,1% 5,2% 0,5% 0,2% 8,7% 0,5% 1,2% 0,7% 0,7% 0,2%

% συνόλου

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte - Remaco
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Η ΠΕ Δράμας ξεχωρίζει όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό, την πεζοπορία και την ορειβασία, 
καθώς διαθέτει το μόνο χιονοδρομικό κέντρο, το μεγαλύτερο αριθμό πεζοπορικών διαδρομών και ορεινών καταφυγίων στο όρος 
Φαλακρό. Η ΠΕ Ξάνθης και ο ποταμός Νέστος αποτελούν κέντρο για τις δραστηριότητες kayak & rafting.

Sports & Activities | Χειμερινός αθλητισμός, πεζοπορία, ορειβασία, kayak & rafting

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Χειμερινός αθλητισμός

• Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει μόνο το 
χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, το οποίο 
βρίσκεται σε απόσταση 42 χλμ. από την πόλη της 
Δράμας και σε υψόμετρο 2.230 μ.

• Πρόκειται για το μεγαλύτερο χιονοδρομικό της 
Μακεδονίας και το 2ο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, 
μαζί με τα Καλάβρυτα και μετά τον Παρνασσό.

• Σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού το 
Φαλακρό διαθέτει:

− 9 αναβατήρες και 20 πίστες,

− 1 τετραθέσια εναέρια αποσυμπλεκόμενη 
καρέκλα μήκους 1.500 μ. και δυναμικότητας 
1.650 ατόμων/ώρα,

− 1 εναέρια διθέσια καρέκλα,

− 1 συρόμενη δυναμικότητας 510 ατόμων/ώρα 
(Ηδωνός),

− 3 συρόμενες δυναμικότητας 900 ατόμων/ώρα 
και 3 baby lifts.

Πεζοπορία / trekking

Βασικότερες πεζοπορικές διαδρομές Περιφέρειας

• ΠΕ Δράμας: Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6, Κάτω 
Βροντού – Κάτω Νευροκόπι, Κάτω Νευροκόπι –
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, Χιονοδρομικό 
Κέντρο Φαλακρού – Λιβαδερό, Φαλακρό –
Πέρασμα Διαδρομή 6: Πύργοι – Στεφάνι Κορυφών 
– Πύργοι.

• ΠΕ Ροδόπης: Διαδρομή Δάσους Ελατιάς,, 
Διαδρομή Δάσους Φρακτού, Αστραία – Ίασμο, 
Τσαλαπετεινός – Εύθυμο – Αστραία, Κορφοβούνι 
– Εύθυμο.

• ΠΕ Καβάλας: Εγνατία Οδός, Περιαστικό Δάσος της 
Καβάλας, Καβάλα – Παλιά Καβάλα (Ο Δρόμος του 
Νερού), Μονοπάτι στο ρέμα της Παλιάς Καβάλας.

• ΠΕ Ξάνθης: Κομνητά – Τοξότες, Λειβαδίτη –
Καταρράκτη, Σιδηροδρομικός Σταθμός Κρωμνικού 
– Γαλάνη, Γαλάνη – Κρωμνικό, Λιβερά –
Σταυρούπολη.

• ΠΕ Έβρου: Θέρμα – Φεγγάρι (κορυφή), Κοιλάδα 
και καταρράκτης του ποταμού Φονιά, Δάσος της 
Δαδιάς, Φαράγγι του Άβαντα.

Ορειβατικά καταφύγια 

Η μεγαλύτερη πλειονότητα των ορειβατικών 
καταφυγίων που ενδείκνυνται για πεζοπορία / 
ορειβασία βρίσκονται στο Φαλακρό και στο Παγγαίο 
όρος.

• Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

− Μπαρντίσεβα (1.140 μ. – 18 άτομα)

− Κουρί (1.400 μ. – 12 άτομα)

− Χορός (1.650 μ. – 16 άτομα)

− Άγιο Πνεύμα (1.720 μ. – 72 άτομα)

• Στέργιος Χατζηγεωργίου, στην Κοιλάδα του Ορφέα 
απέναντι από το παλιό χιονοδρομικό κέντρο 
Παγγαίου (1.750 μ. – 60 άτομα)

• Ε.Ο.Σ. Καβάλας στις νότιες πλαγιές του Παγγαίου 
κάτω από την κορυφή «Αυγό» (1.550 μ. – 20 
άτομα)

• Παπικίου στο ύψωμα Φύλακας της οροσειράς της 
Ροδόπης σε κοντινή απόσταση από τα σύνορα με 
τη Βουλγαρία (50 άτομα)

• Λειβαδίτη στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της 
Ροδόπης, στο βορειοδυτικό τμήμα της ΠΕ Ξάνθης 
(1.220 μ. – 36 άτομα)

Kayak & Rafting 

Canoe – Kayak

• Ποταμός Νέστος

− Διαδρομή Πλατανοβρύση – Ξάγναντο –
Σταυρούπολη με βαθμό δυσκολίας 3 και 
διάρκεια 5 ωρών

− Διαδρομή Σταυρούπολη – Λιβερά – Γαλάνη με 
βαθμό δυσκολίας 1–2 και διάρκεια ~5 ώρες

Rafting

• Ποταμός Νέστος

− Διαδρομή Συμβολή Αρκουδόρεμα – Νέστος 
μέχρι Παρανέστι με βαθμό δυσκολίας 2,5 και 
διάρκειας 1,5 ώρες

− Διαδρομή Φράγμα Πλατανόβρυσης μέχρι 
Παρανέστι που έχει βαθμό δυσκολίας 2,5 – 3 
και διάρκεια 4 ώρες
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Η ΠΕ Καβάλας, Ξάνθης και Δράμας ξεχωρίζουν για το σημαντικό αριθμό υπαίθριων αναρριχητικών πεδίων που διαθέτουν, τα οποία 
είναι συγκεντρωμένα στις περιοχές της Νέας Ηρακλείτσας, του Ποταμού Νέστου και του όρους Φαλακρό αντίστοιχα.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία  

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Visit Drama

ΠΕ Καβάλας
• Σπηλιά Κουκουβάγιας – Νέα 

Ηρακλείτσα
− Για προχωρημένους αναρριχητές, 

καθώς η πιο εύκολη διαδρομή 
είναι δυσκολίας 6c+

− «Αρνητικές» διαδρομές με σπορ 
χαρακτήρα και εξοπλισμένα ρελέ 
που απαιτούν μεγάλη διάρκεια στη 
δύναμη.

• Πετροπηγή (25 χλμ. από την Καβάλα) –
δημοφιλής προορισμός όλο το χρόνο 
με 40+ σπορ διαδρομές

• Κρανοχωρί, το πιο καινούργιο πεδίο 
στην περιοχή της Καβάλας με ~20 σπορ 
διαδρομές για όλα τα επίπεδα 
αναρριχητών.

• «Κόκκινα» – Νέα Ηρακλείτσα. Από τα 
πιο διαδεδομένα πεδία (με 50+ σπορ 
και παραδοσιακές διαδρομές, καθώς 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 
προσφέροντας στους αναρριχητές που 
το επισκέπτονται τη μοναδική αίσθηση 
της αναρρίχησης πάνω από αυτή.

• Ρέμβη, δίπλα στη Νέα Ηρακλείτσα με 
90+ διαδρομές όλων των επιπέδων 
δυσκολίας, σχεδόν όλες με μόνιμα ρελε 
σπορ χαρακτήρα αλλά και αρκετές 
παραδοσιακές. Πεδίο με σκιά όλη τη 
διάρκεια της ημέρας

ΠΕ Θάσου

• Γκιόλα ένα πανέμορφο μέρος στο νότιο 
μέρος της Θάσου, μετά τη μονή 
Αρχαγγέλου όπου το μπάνιο 
συνδυάζεται με την αναρρίχηση από τη 
θάλασσα (deep water solo)

− Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
καθώς η στάθμη του νερού 
εξαρτάται από τις παλίρροιες των 
ημερών, οι οποίες σπρώχνουν το 
νερό μέσα σε αυτήν φυσική πισίνα

− Το υψηλότερο σημείο του βράχου 
είναι περίπου 10 μέτρα και μέχρι 
στιγμής υπάρχουν αρκετές 
γραμμές για αναρρίχηση

ΠΕ Ροδόπη

• Στρύμη (20 χλμ. ανατολικά από την 
Κομοτηνή) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
και τοπικά περάσματα

− Το ύψος του φτάνει τα 30 μ. και 
των διαδρομών του από 10 έως 30 
μ.

ΠΕ Ξάνθης
• Κορακοσπηλιά στον ποταμό Νέστο, ίσως 

το δυσκολότερο πεδίο με 12 δυσκολίας 
από VI– έως X+, καθώς επίσης και 
διάφορα προβλήματα boulder και 
συνιστάται σε προχωρημένους 
αναρριχητές

• Μεγάλη Σπηλιά στον ποταμό Νέστο με 
34 διαδρομές κυρίως σπορ χαρακτήρα
− Η ποιότητα του βράχου καθιστά το 

πεδίο ιδιαίτερο και ο επισκέπτης 
αναρριχητής θα χρειαστεί ένα 
60μετρο σχοινί και 12 με 15 σετάκια

− Το σκαρφάλωμα γίνεται κατά τη 
διάρκεια όλης της μέρα και είναι 
ένα πεδίο που προτείνεται για τις 
ζεστές καλοκαιρινές μέρες

• Πλατάνια στην αρχή του μονοπατιού των 
Στενών 
− Λόγω των σαθρών στις 

περισσότερες διαδρομές (σπορ 
χαρακτήρα) απαιτείται χρήση 
κράνους και εμπειρία

• Μπαλκόνι στην δυτική πλευρά του 
Νέστου με 23 διαδρομές δυσκολίας 4b –
7b+

• Νταμάρι στην ανατολική πλευρά του 
Νέστου με 27 διαδρομές σπορ 
χαρακτήρα δυσκολίας 3a – 7b+/7c

ΠΕ Δράμας

• Ξηροπόταμος σε απόσταση 3 χλμ. Από 
την Δράμα

− Διάρκεια: 3 ώρες
− Βαθμός δυσκολίας: IV+ με VIII

(μέτριο)
− Διαδρομές: 16
− Υψομετρική διαφορά: 12–17 μ

• Φαλακρό

− Καρτάλκα Ι με διάρκεια 3 ωρών, 
υψομετρική διαφορά έως 160 μ., 
11 διαδρομές με βαθμό δυσκολίας 
V με VI (δύσκολο)

− Καρτάλκα ΙΙ με διάρκεια 40 λεπτών, 
υψομετρική διαφορά έως 450 μ., 6 
διαδρομές με βαθμό δυσκολίας ΙΙΙ 
με V+ (δύσκολο)

− Χιονότρυπα με διάρκεια 40
λεπτών, υψομετρική διαφορά έως 
850 μ., 5 διαδρομές με βαθμό 
δυσκολίας ΙΙΙ με VI+ (δύσκολο)

Αναρριχητικά πεδία
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Οι ΠΕ Καβάλας, Δράμας, Έβρου και Ξάνθης διαθέτουν σημαντικό αριθμό αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως ιππασία, ποδηλασία, 
τοξοβολία, θαλάσσια και extreme sports, μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και προπονητικά κέντρα κατάλληλα για την προετοιμασία 
ομάδων (π.χ. Le Chalet).

Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Le Chalet, Το αλώνι του κυρ Θανάση, JTI Οδηγός Ταξιδιώτη Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ardas festival, Visit Kavala, Visit Drama 

1 Σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου: Σχολή εκμάθησης ιστιοπλοΐας με σκάφη Optimist, για παιδιά από 7 έως και 11 χρονών που λειτουργεί από τα μέσα 
Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου στο λιμανάκι της Καλαμίτσας

2 Τουριστική Ιππασία στο Ράντσο Κυριάκου στα Άβδηρα και στο Ιπποτουριστικό Κέντρο του Δατού στην Καβάλα

3 Ορεινή ποδηλασία με επαγγελματία οδηγό στην ΠΕ Ξάνθης (Λειβαδίτης, Νεστοχώρια, Νέστος, Πομακοχώρια)

4 Πεδίο τοξοβολίας στη Σταυρούπολη

5 Ποδηλασία στην πόλη της Ξάνθης (ποδηλατόδρομοι στον αστικό ιστό, ποδηλατικοί σύλλογοι)

6 Προπονητικό κέντρο Π.Α.Ε. Ξάνθης: Βρίσκεται στα Πηγάδια Ξάνθης 10 χλμ. από την πόλη και διαθέτει 2 γήπεδα, αποδυτήρια, γυμναστήριο, 
φυσιοθεραπευτικό κέντρο, αίθουσα αποκατάστασης, ιατρείο, γραφεία προπονητών, αίθουσα αναψυχής και γραφεία Π.Α.Ε. σε μία έκταση 90 
στρεμμάτων και κτίσματα 755 τ.μ.

7 Le Chalet: Ξενοδοχείο 4 αστέρων σε κοντινή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της Π.Α.Ε. Ξάνθης με εξωτερική και εσωτερική πισίνα, γήπεδο 
τένις, γήπεδα ποδοσφαίρου και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, κατάλληλα για την προετοιμασία ομάδων, καθώς και χώρους εξωτερικούς, 
εσωτερικούς και συνεδριακούς που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις με 1.500, 250 και 220 καθήμενους

8 Αθλητικό κέντρο Βώλακα Δράμας: Σε υψόμετρο 900 μ. στο όρος Φαλακρό και περιλαμβάνει γήπεδο προπόνησης ποδοσφαίρου και βοηθητικό,
κλειστό γυμναστήριο με πλήρη σειρά οργάνων εκγύμνασης και αποδυτήρια ομάδων και προπονητών, ενώ σε απόσταση 500 μ. βρίσκεται το 
ξενοδοχείο 3 αστέρων, Το αλώνι του κυρ Θανάση, με εστιατόριο 100 τ.μ., καφέ 100 τ.μ. ειδικός χώρος για σύσκεψη στελεχών – ομάδας meeting 
room, αποθήκη ιματισμού και χώρος πλυντηρίων – στεγνωτηρίων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθεραπείας, τζακούζι, σάουνας και μασάζ

9 Ποδηλασία στην πόλη της Κομοτηνής: Ποδηλατόδρομοι σε κεντρικούς δρόμους της πόλης (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης του Δήμου 
Κομοτηνής προϋπολογισμού €2,7 εκατ.)

10 Ποδηλασία στην εύκολή αλλά εντυπωσιακή παραλιακή διαδρομή Μάκρη–Μεσημβρία (Αρχαιολογικός χώρος ζώνης Μεσημβρίας–Μαρώνεια) η 
οποία συναντά το ορειβατικό μονοπάτι Ε6 που οδηγεί στην Μαρώνεια και ολοκληρώνεται σε 4–5 ώρες

11 Ποδηλασία στο Δέλτα του Έβρου

12 Ποδηλασία στο Δάσος της Δαδιάς σε εύκολη διαδρομή 5 χλμ. που καταγράφει έναν μεγάλο κύκλο στα όρια της προστατευόμενης ζώνης

13 Λέσχη 4Χ4 Ορεστιάδας: διοργάνωση ποικίλων εκδρομών (π.χ. οικογενειακές, extreme) με διαμονή σε ξενώνες, καταφύγια ή σκηνές

14 Πίστα motocross στις Καστανιές Έβρου οπού διοργανώνονται επίσημοι αγώνες στα πλαίσια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ νέων ΑΡΔΑΣ (τον 
Ιούλιο) και των αγώνων της ΑΜΟΤΟΕ

15 Αθλητικές δραστηριότητες στην Καβάλα και τη γύρω περιοχή: Καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, εσωτερικές πίστες αναρρίχησης (Λέσχη Ορειβασίας Καβάλας 
και η Σχολή Χιονοδρομίας και Ορειβασίας Καβάλας), θαλάσσια σπορ (windsurfing, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, κανό, φουσκωτά παιχνίδια), 
διαδρομές με μηχανές Enduro (Μοτολέσχη Καβάλας, North Star Enduro Touring), λέσχη 4X4 Καβάλας, αλεξίπτωτο πλαγιάς & ελεύθερη πτώση

16 Αθλητικές δραστηριότητες στην Δράμα και τη γύρω περιοχή: Αναρρίχηση σε γυμναστήριο με 16 εύκολες διαδρομές, αλεξίπτωτο πλαγιάς (Παγγαίο, 
Πετρούσα, Κορύλοβος, Παναγιά Κεφαλαρίου) 

1 Ποδηλατικοί αγώνες (δρόμου και βουνού) Σταυρούπολης: Διοργανώνονται κάθε Μάιο από τον Αθλητικό –
Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με διήμερες 
εκδηλώσεις στην πλατεία (πάστα πάρτι, bazaar, μουσικές εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας κ.α), ξεναγήσεις 
με το τουριστικό τρενάκι, επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο, δραστηριότητες στον Νέστο (κανό, βόλτα 
με άλογα, αναρρίχηση κ.ά.)

2 Paggaio Trail Run: Αγώνες δρόμου βουνού 10 χλμ. και 27 χλμ. που διοργανώνονται κάθε Μάιο στη 
Σταυρούπολη στο Παγγαίο

3 Αγώνες δεξιοτεχνίας και γρήγορης οδήγησης στο Αεροδρόμιο του Ζυγού που διοργανώνονται από την 
Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης, μέλος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στη Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού

4 Διεθνής ιστιοπλοϊκός καλοκαιρινός αγώνας ΡΕΓΚΑΤΑ Αλεξανδρούπολης: Διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από 
τον Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης

Αθλητικές εγκαταστάσεις & δραστηριότητες1
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1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Εκδήλωση Δραστηριότητα / εγκατάσταση
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Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός  τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια έχουν σημειώσει υψηλή άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 1,4 εκατομμύρια το 2016 σε 3,8 εκατομμύρια επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +181,2%, η 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή που καταγράφηκε στις περιφέρειες της χώρας.

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική, με μόνη εξαίρεση την περίοδο 2016-17 (-1,0%). Συνολικά εμφανίζεται ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων για την τελευταία διετία με ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 43,0% την περίοδο 2017-18 και 98,6% την περίοδο 2018-2019.

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Βουλγαρία, συγκεντρώνοντας από 31,0% έως 57,3% του συνόλου των επισκέψεων για τα έτη 2017 και 2019 
αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο της περιόδου εξέτασης συγκεντρώνουν  το 47,5% των επισκέψεων. Βάσει των παραπάνω σχεδόν ένας στους δύο επισκέπτες στην Περιφέρεια προέρχεται από τη Βουλγαρία.

• Ακολουθεί η Τουρκία με 20,8% των επισκέψεων την περίοδο εξέτασης και με εμφανή μείωση του μεριδίου από 26,4% το 2016 σε 13,7% το 2019. Ο αριθμός των επισκεπτών από την Τουρκία παρότι αυξήθηκε σε 
απόλυτα μεγέθη (από 360 χιλιάδες το 2016 σε 523 χιλιάδες το 2019, +45,5%) δεν εμφάνισε αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς αύξησης με άλλες χώρες προέλευσης

• Σημαντική είναι η συνεισφορά των επισκεπτών από την Ρουμανία (+222,6% την περίοδο εξέτασης) από 96 χιλιάδες το 2016 σε 310 χιλιάδες το 2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Παρακάτω αποτυπώνεται η αυξητική τάση του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ την περίοδο 2016-2019, καθώς και η 
κατανομή των επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 5η θέση το 2019 σε αριθμό αφίξεων και στην 6η 
την περίοδο 2016-2018. Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 181,2% την ίδια περίοδο. Ενώ, η κατανομή των επισκεπτών ανά 
χώρα προέλευσης εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση στους επισκέπτες από γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία και η Βουλγαρία
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Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, μέσος όρος 2016-2019

• Ένας στους δύο επισκέπτες στην Περιφέρεια εμφανίζει χώρα προέλευσης την Βουλγαρία και ένας στους πέντε επισκέπτες την Τουρκία (σχεδόν επτά στους δέκα επισκέπτες προέρχονται από τις 
παραπάνω χώρες).

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στη διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια ΑΜΘ, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία (+310,1%) στην οποία οφείλεται και η υψηλή άνοδος 
μεταξύ των ετών 2018-2019 καθώς ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε από 875 χιλιάδες σε 2,2 εκατομμύρια. Οι επισκέπτες από Βουλγαρία στην Περιφέρεια ξεπέρασαν το 2019 τον μέχρι 
τότε δημοφιλέστερο προορισμό, την Κεντρική Μακεδονία, κατά 870 χιλ. επισκέπτες

• Στην επόμενη θέση βρίσκεται η Ρουμανία (+222,6%) με υψηλή ανοδική πορεία και με μερίδιο 8,09% για το έτος 2019. 
• Ακολουθεί η Τουρκία (+45,5%) με μείωση του μεριδίου της από 26,4% το 2016 σε 13,7% το 2019, κυρίως εξαιτίας της υψηλής αύξησης των επισκεπτών από την Βουλγαρία την περίοδο 2018-

2019.
• Μικρή αύξηση (+3,0%) εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Γερμανία ενώ παραμένουν σταθερές στις 115 χιλιάδες περίπου στο σύνολο της περιόδου. 
• Το 70% της ανόδου την περίοδο 2018-2019 οφείλεται στην υψηλή άνοδο των επισκεπτών από την Βουλγαρία.

Παρακάτω αναλύεται η δυναμική εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών (Βουλγαρία, 
Τουρκία, Ρουμανία). Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται από τη Βουλγαρία, με αύξηση το διάστημα 2016 – 2019 κατά 310,1% 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
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• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική εμφανίζει η 
Ρουμανία με αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 152,8% η οποία 
συνάδει και με την άνοδο του αριθμού των επισκέψεων από την 
συγκεκριμένη χώρα. Ακολουθεί η Ελβετία (+128,2%) και η Τουρκία 
(+36,9%).

• Η μόνη αρνητική μεταβολή στην περίοδο εξέτασης προέρχεται από 
την Γερμανία όπου το μέγεθος του αριθμού διανυκτερεύσεων 
μειώθηκε κατά 28,7%

• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των 
επισκέψεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, τα 
συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του 
αριθμού των επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης. Συγκεκριμένα οι 
επισκέπτες από την Βουλγαρία καταλαμβάνουν ποσοστό 31,1% των 
διανυκτερεύσεων το έτος 2019 και 26,6% για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης. Σύμφωνα με τα παραπάνω μία στις τέσσερις 
διανυκτερεύσεις προκύπτει από επισκέπτη από τη Βουλγαρία ενώ 
πάνω από τέσσερις στις δέκα διανυκτερεύσεις από επισκέπτη από τη 
Βουλγαρία ή την Τουρκία. 

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπολογίζεται σε 2,7 
διανυκτερεύσεις για το έτος 2019 η οποία μειώθηκε κατά 33,2% από το 2016. 

• Η καθοδική πορεία της Μέσης Διάρκειας Παραμονής συνοδεύεται από μια θετική τάση στο 
μέγεθος του αριθμού των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων. Ως γενικό συμπέρασμα για την 
συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην Περιφέρεια φαίνεται να προκύπτει 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών αλλά μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων (της 
διάρκειας παραμονής). 

• Η μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά την πλειοψηφία των χωρών εξέτασης. Χώρες 
όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία (με θετική μεταβολή του αριθμού των επισκέψεων) 
σημείωσαν μεγάλες αρνητικές μεταβολές ίσες με -44,3% και -21,6%. Συγκεκριμένα ο αριθμός 
διανυκτερεύσεων επισκεπτών από την Βουλγαρία μειώθηκε από 2,6 το 2016 διανυκτερεύσεις σε 
1,4 το 2019.

• Σημαντική μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-30,7%) από 9,2 διανυκτερεύσεις σε 6,4 και η Τουρκία   
(-5,9%) από 2,6 σε 2,4 διανυκτερεύσεις.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια συνολικά και ανά χώρα 
προέλευσης. Έχει σημειωθεί σημαντική μείωση στη Μέση Διάρκεια Παραμονής κατά 33,2%, διαμορφώνοντας το δείκτη στις 2,7 
διανυκτερεύσεις και κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην τελευταία θέση.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της ανοδικής τάσης των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια και η κατανομή ανά χώρα 
προέλευσης. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 6η θέση στις δαπάνες των επισκεπτών το διάστημα 2016 – 2019 καταγράφοντας ανοδική 
πορεία, με αύξηση 52,5%, κατά την περίοδο 2016 – 2019. Το 2019, το 2,2% της τουριστικής δαπάνης στη χώρα πραγματοποιήθηκε στην 
Περιφέρεια έναντι του 1,9% το 2016. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Το σύνολο των εισπράξεων , βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης εμφανίζει σημαντική ανοδική τάση την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με +52,5%.

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εμφανίζει σημαντική μείωση από 211,5€ το 2016 σε 114,7€ το 2019        
(-45,8%), ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση μειώνεται κατά 18,8% από 53,3€ το 2016 σε 43,2€ το 2019.

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι οι 
επισκέπτες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα ξοδεύοντας 
λιγότερα χρήματα ενώ η θετική τάση του πλήθους των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων οδηγεί στην αύξηση των 
εισπράξεων. Οι συνολικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν από 288,4 εκατ.€ το 2016 σε 439,8 εκατ.€ το 2019. 

• Ανά χώρα προέλευσης και σε αναντιστοιχία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 
προέρχεται από την Τουρκία (26,9%) ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία (18,2%) και η Γερμανία (13,7%). Παρότι στην 
αύξηση του πλήθους των αφίξεων ηγήθηκε η Βουλγαρία λιγότερα από 2 στα δέκα ευρώ εισπράξεων προέρχονται 
από την συγκεκριμένη χώρα λόγω της μειωμένης δαπάνης ανά επίσκεψη και διανυκτέρευση. Συνολικά ένα στα 
τέσσερα ευρώ εισπράξεων στην Περιφέρεια προέρχονται από Τούρκους επισκέπτες ενώ με την συμπερίληψη της 
Βουλγαρίας και της Γερμανίας το μέγεθος πλησιάζει το 60,0% των εσόδων (58,7% για την περίοδο 2016-2019 και 
51,7% για το έτος 2019).

• Ακολουθεί η Ρουμανία (9,7%) των εισπράξεων την περίοδο 2016-2019 και 11,3% το έτος 2019) και οι Λοιπές Χώρες 
οι οποίες συγκεντρωτικά αφορούν το 37,0% των εισπράξεων για το έτος 2019.
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής 
μεταβολής της περιόδου 2016-2019 η πλειοψηφία των χωρών (πλην της Γερμανίας) 
εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος.

• Η Βουλγαρία ως χώρα παρουσίασε αύξηση +86,6% των εισπράξεων από 54 εκατ. € το 2016 
σε 100 εκατ. € το 2019, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία (+40,2%) από 35 εκατ. € σε 50 εκατ. € το 
2019.

• Η Τουρκία εμφανίζει μικρή αύξηση +12,1%, ενώ η Γερμανία εμφάνισε μείωση -25,0% από 49 
εκατ.€ το 2016 σε 36,7 εκατ.€ το 2019.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση μειώθηκε κατά 18,8% την περίοδο εξέτασης με μόνη 
θετική μεταβολή εκείνη των επισκεπτών από την Γερμανία (+5,1%) ενώ μεγαλύτερη μείωση 
στον συγκεκριμένο μέγεθος εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Ρουμανία (-44,5%) από 71,5€ 
το 2016 σε 39,6€ το 2019.

• Η αντίστροφη πορεία των μεγεθών συνολικής δαπάνης και δαπάνης ανά διανυκτέρευση 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, όπως 
αποτυπώθηκε σε προηγούμενη ενότητα, χωρίς να παρασύρει σε αντίστοιχα μεγέθη την 
δαπάνη 

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανά χώρα 
προέλευσης. Το 2019 η Περιφέρεια ήταν στην 13η θέση στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, ενώ το 2016 είχε βρεθεί στη 6η. Η 
συνολική δαπάνη ανά χώρα προέλευσης αυξήθηκε από την πλειοψηφία των χωρών (εκτός από τη Γερμανία) ενώ η δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση μειώθηκε από την πλειοψηφία των χωρών (εκτός από τη Γερμανία). 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

133,6%

86,6%

52,5%
40,2%

12,1%

-25,0%
ΛοιπέςΒουλγαρίαΣύνολοΡουμανίαΤουρκίαΓερμανία

Ποσοστιαία μεταβολή εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019 

5,1%

-3,2%

-18,1% -18,3% -18,8%

-44,5%

Γερμανία Λοιπές Τουρκία Βουλγαρία Σύνολο Ρουμανία

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση- ποσοστιαία μεταβολή, 2016-2019

53,3 € 52,0 € 49,7 €
43,2 €

2016 2017 2018 2019

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε € -
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2016-2019



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 47Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να αγγίζει το 56,7%, 
μικρότερη από τη μεταβολή στις συνολικές αφίξεις της χώρας, και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 80 χιλιάδες περίπου αφίξεις κατ’ έτος σε περίπου 123 χιλιάδες αφίξεις το 2019. 

• Οι ετήσιες μεταβολές είναι στην πλειοψηφία τους θετικές με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 14,0% και τον αντίστοιχο μέσο αρνητικών μεταβολών το -19,2% κυρίως λόγω της μεγάλης 
αρνητικής μεταβολής την περίοδο 2018-2019, όπου από 160 χιλιάδες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ο αριθμός μειώθηκε σε 123 χιλιάδες.

• Το 99,97% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο της Καβάλας ενώ η μικρή άνοδος του αριθμού των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε σχέση με τον αριθμό των επισκέψεων στην 
χώρα προκύπτει από την σημαντικότητα της Βουλγαρίας όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό όπου λόγω της εγγύτητας των χωρών δεν προτιμάται η χρήση αεροπορικών μέσων.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Κατανομή διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας, 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Οι 
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κυμαίνονται μεταξύ της 8ης και 9ης θέσης, ενώ το 2019 αντιστοιχούσαν στο 0,57% της χώρας. Η θετική 
μεταβολή στον αριθμό των αφίξεων την περίοδο 2010 – 2019 ανήλθε στο 56,7%. 

Διεθνείς αφίξεις % ετήσια μεταβολή
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• Ο αριθμός των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Καβάλας αυξήθηκε από 
76,4 χιλιάδες το 2010 σε 123 χιλιάδες το 2019 (+60,79%) ενώ εμφανίζεται ισχυρή ανοδική 
τάση μετά το έτος 2016 όπου ο αριθμός των διεθνών αφίξεων βρισκόταν κάτω από τις 90 
χιλιάδες κατ’ έτος.

• Ο αριθμός των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μειώθηκε από 2 
χιλιάδες το 2010 σε μόλις 41 αφίξεις το 2019.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά αεροδρόμιο
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της  τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο της Ανατολικής 
Μακεδονία & Θράκης. Σχεδόν το σύνολο των διεθνών αφίξεων συγκεντρώνεται στο αεροδρόμιο της Καβάλας, με ποσοστό 99% 
ενώ οι αφίξεις στο Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης βαίνουν μειούμενες και το 2019 σχεδόν μηδενίστηκαν.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Καβάλας συγκεντρώνουν το 
99,97% των αφίξεων για το 2019 και κατά μέσο όρο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
το 98,46%. Άρα  το 99% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων πραγματοποιούνται στο 
αεροδρόμιο της Καβάλας. 

• Λόγω αυτού και όσον αφορά τις διεθνής αεροπορικές αφίξεις η ανάλυση του εισερχόμενου 
τουρισμού όσον αφορά τις αεροπορικές αφίξεις θα επικεντρωθεί στο αεροδρόμιο της 
Καβάλας. 

• Σημειώνεται ότι η σημαντικότητα του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται καθώς όσον αφορά τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέχει την μερίδα 
του λέοντος με 78% του συνόλου των αφίξεων (βλέπε επόμενη ενότητα).
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά χώρα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης. Η πλειοψηφία 
των διεθνών αφίξεων προέρχεται από τη Γερμανία, με ποσοστό που από το 2017 ξεπέρασε το 50%. 

• Από την αποτύπωση των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης για το αεροδρόμιο της Καβάλας το 
μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων καταλαμβάνουν οι επισκέπτες από την Γερμανία (πλησίον του 50%) 
ενώ ακολουθούν εκείνοι από το Ηνωμένο Βασίλειο (πλησίον του 20%).

• Όσον αφορά την δυναμική των μεγεθών την υψηλότερη μεταβολή την περίοδο 2010-2019 ως προς 
το πλήθος των επιβατών την εμφανίζει η Πολωνία (+216,6%) αλλά ιδιαίτερη σημασία (λόγω του 
μεγάλου συγκριτικού μεγέθους) η Γερμανία με μεταβολή +83,8%.

• Ο επιβάτες με τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων, ήτοι με χώρα προέλευσης την Βουλγαρία, 
εμφανίζουν μηδαμινό ποσοστό όσον αφορά τις αεροπορικές αφίξεις λόγω της γειτονίας των χωρών 
και της χρήσης άλλων μεταφορικών μέσων.

Πηγές: Eurostat 2020 Passengers carried (arrival)
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εμφανίζουν 
έντονη εποχικότητα, την τέταρτη υψηλότερη  σύμφωνα με το 
δείκτη Gini, με υψηλότερη συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν άνω των 
101 χιλιάδων αφίξεων τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και 
μόλις 16 χιλιάδες τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε 
το 82,6% των συνολικών διεθνών αφίξεων και άρα οκτώ στις 
δέκα αφίξεις ετησίως πραγματοποιούνται στο ένα τρίτο της 
διάρκειας του έτους. 

• Η περίοδος Μάιος – Οκτώβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε 
το 98,3% των συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα σχεδόν το 
σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ετησίως 
πραγματοποιείται στο ένα δεύτερο του έτους.

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 82,6%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 98,3%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 60,1%

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και της υψηλής συγκέντρωσης της κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Η Περιφέρεια παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, γεγονός που οφείλεται στις διεθνείς συνδέσεις των αεροδρομίων 
της, που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2019 σχεδόν το σύνολο των 
αφίξεων πραγματοποιούνται την περίοδο Απρίλιο έως Οκτώβριο.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο σύνολο των 
αεροδρομίων της Περιφέρειας παρουσιάζει αυξητική τάση κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο ενώ από την διαγραμματική 
αποτύπωση προκύπτει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των ετών 
εξέτασης αφορά κυρίως στην αύξηση των διεθνών αφίξεων την 
περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος εκάστου έτους καθώς τέσσερις 
στις πέντε διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (79,15%) 
πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Η σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε το 2018 όπου ο αριθμός 
των διεθνών αφίξεων ξεπέρασε τις 160 χιλιάδες οφείλεται στην 
άνοδο την περίοδο Ιανουάριος - Μάιος 2018 με σχεδόν 50 
χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις. Η πραγματοποίηση πτήσεων κατά 
τους λιγότερο δημοφιλείς μήνες (Ιαν. – Μάρ.) οδήγησε σε υψηλό 
αριθμό αφίξεων στη διάρκεια αυτών των μηνών και θετική τάση 
για τους επόμενους

• Η διαχρονική αποτύπωση του συντελεστή Gini και η τιμή του 
είναι ενδεικτική της συγκεκριμένης ανισότητας στην χρονική 
κατανομή των αφίξεων κατά την διάρκεια του έτους.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 82,94% 82,18% 83,25% 83,61% 65,63% 82,62% 79,15%

CR6 97,70% 96,93% 97,18% 99,37% 78,16% 98,34% 93,26%

Gini 61,69% 61,11% 60,61% 61,53% 43,63% 60,05% 55,54%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019. Η εποχικότητα 
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο της περιόδου 2010 – 2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας παρουσιάζουν σημαντική αρνητική 
τάση από 211 χιλιάδες αφίξεις το 2010 σε 151 
χιλιάδες αφίξεις το 2019 (-28,2%)

• Η σημαντική αυτή τάση δεν ακολουθείται από 
ιδιαίτερη εποχικότητα παρότι ασθενώς 
υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζεται την 
περίοδο Ιούλιος- Σεπτέμβριος κάθε έτους, σε 
πολύ μικρότερο όμως βαθμό σε σχέση με τις 
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 33,65% 34,65% 36,02% 38,75% 39,33% 35,33% 36,26%

CR6 49,50% 50,71% 53,38% 56,14% 59,95% 52,56% 52,96%

Gini 7,02% 6,40% 5,84% 8,89% 9,61% 6,32% 4,79%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια 
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Οι αφίξεις εσωτερικού μειώθηκαν σημαντικά κατά το διάστημα 2010 – 2019 
διατηρώντας χαμηλή εποχικότητα και καταγράφοντας οριακή αύξηση στη συγκέντρωση κατά τους θερινούς μήνες.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η πλειοψηφία των αποβιβασθέντων συγκεντρώνεται στα λιμάνια της Θάσου, της Κεραμωτής και της Καβάλας (94,1% για το έτος 2019) ενώ για την περίοδο 2015-2019
εμφανίζει αυξητική τάση καθώς η συνολική θετική μεταβολή υπολογίζεται σε +14,5%. Το Λιμάνι της Θάσου για το έτος 2019 συγκέντρωνε το 44,8% των αποβιβασθέντων ενώ 
συνολικά για την περίοδο 2013-2019 συγκέντρωνε το 44,1% των αποβιβασθέντων. Ακολουθεί το Λιμάνι της Κεραμωτής με 39,4% των αποβιβασθέντων για το έτος 2019 και το 
38,9% των αποβιβασθέντων για την περίοδο εξέτασης (αθροιστικά τα δύο αυτά λιμάνια συγκεντρώνουν το 83,0% των αποβιβασθέντων της περιόδου 2013-2019 ενώ με την 
συμπερίληψη του λιμανιού της Καβάλας το ποσοστό φτάνει το 93,4%).

• Σημαντική εποχικότητα παρουσιάζει ο συνολικός αριθμός αποβιβασθέντων σύμφωνα με τα διαθέσιμα τριμηνιαία δεδομένα για το σύνολο των λιμένων.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει 
το διάστημα  2013 - 2019 υψηλό αριθμό αφίξεων και βρίσκεται τα έτη 2013 – 2016 στην 5η θέση και τα έτη 2017 – 2019 στην 4η θέση. 
Το 2019, το 6,4% των αφίξεων πραγματοποιήθηκε στους λιμένες της Περιφέρειας. Οι αφίξεις στα λιμάνια κατέγραψαν σημαντική 
αύξηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες το διάστημα 2013-2019 (28,3%).

Πηγές: Eurostat, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Θάσου & Κεραμωτής ανά τρίμηνο του 2019 • Αντίστοιχη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στα λιμάνια Θάσου και 
Κεραμωτής, με την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται 
στις 53,3 και 55 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα ενώ στο τρίτο τρίμηνο 
συγκεντρώνεται σχεδόν 60,0% των αποβιβασθέντων και για τα δύο λιμάνια. 

• Πάνω από εννιά στους δέκα αποβιβασθέντες (ποσοστό 93,6% για το έτος 2018 
και 93,2% για την περίοδο 2013-2018) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Θάσου, 
Κεραμωτής και Καβάλας

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ 
όλη την περίοδο εξέτασης. 

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Τα λιμάνια της Θάσου και της
Κεραμωτής εμφανίζουν έντονη εποχικότητα που κυμαίνεται σε παρόμοια μεγέθη.

Πηγές: Eurostat, Thousand passengers, Inwards 
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία ανοδική πορεία 
(με μόνη εξαίρεση το έτος 2012) η οποία, 
σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
+21,7%.

• Μειωμένη εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου 
των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το μέγεθος 
μειώθηκε από 3,36% το 2010 σε 2,95% το 2018, 
και άρα παρά την θετική μεταβολή των αφίξεων 
η Περιφέρεια σημείωσε μικρότερη πρόοδο σε 
σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των 
ημεδαπών, αυξάνοντας το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας από 21,6% το 2010 
σε 47,4% το 2018, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν τριπλασιάστηκαν από 
115 χιλιάδες σε 310 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν από 
417 χιλιάδες σε 340 χιλιάδες.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
συγκέντρωσε το 2018 το 2,9% των αφίξεων σε καταλύματα, βρισκόμενη στη 9η θέση και σημείωσε αύξηση κατά 21,7% το διάστημα 
2010 – 2018, χαμηλότερη από το μέσο όρο της χώρας. Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια παρουσίασε την υψηλότερη άνοδο σε αφίξεις 
αλλοδαπών κατά 166,7%. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)
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• Το 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και 
λοιπά καταλύματα στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας & 
Θάσου όπου αντιστοιχεί το 48,8% του συνόλου των αφίξεων σε 
καταλύματα. Ακολουθεί η ΠΕ Έβρου (22,1%), Ξάνθης (12,5%) 
και Ροδόπης(10,8%) ενώ το μικρότερο μερίδιο αφορά την ΠΕ 
Δράμας (5,9%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) 
εμφανίζουν οι ΠΕ Καβάλας & Θάσου, με την αύξηση των 
αφίξεων από 171 χιλιάδες το 2010 σε 316 χιλιάδες το 2018 
λόγω της σημαντικής αύξησης των αλλοδαπών επισκεπτών 
(+176,7%) ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις ημεδαπών σημείωσαν 
αύξηση κατά μόλις 4,3%.  Συγκεκριμένα από λιγότερες των 80 
χιλιάδων αφίξεων αλλοδαπών σε ξενοδοχειακές μονάδες και 
λοιπά καταλύματα το 2010 ο αριθμός ξεπέρασε τις 220 χιλιάδες 
το 2018.

• Ακολουθεί η ΠΕ Ξάνθης (7,7%) με την μεταβολή να οφείλεται 
συνολικά στην αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών, 
από 7 χιλιάδες το 2010 σε 13 χιλιάδες το 2018 (+92,4%) ενώ ο 
αριθμός των ημεδαπών αφίξεων μειώθηκε ελάχιστα κατά -0,9%

• Οι ΠΕ Δράμας, Έβρου και Ροδόπης εμφανίζουν σημαντική 
μείωση την περίοδο 2010-2018 λόγω της σημαντικής μείωσης 
του αριθμού των ημεδαπών αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες 
και καταλύματα (κατά 15,4% , 34,4% και 32,3% αντίστοιχα) με 
την αύξηση των αλλοδαπών αφίξεων να μην αναστέλλει το 
αρνητικό αυτό αποτέλεσμα.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων συγκεντρώνει η Π.Ε. Καβάλας & Θάσου (48,8%) με έντονη θετική μεταβολή το διάστημα 2010 – 2018 
(85%). 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Ημεδαποί επί του συνόλου

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το 47,4% περίπου των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας και το υψηλότερο ποσοστό τους 
εντοπίζεται στις ΠΕ Καβάλας & Θάσου όπου το 70,0% των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα αφορά αλλοδαπούς επισκέπτες.

• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν η Δράμα με 86,4% του συνόλου (με βάση τις αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα) ενώ ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες 
Ξάνθης (83,6%) και Ροδόπης(76,2%). Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με την πλειοψηφία των αφίξεων (64,6%) να προέρχεται από την κατηγορία των ημεδαπών 
τουριστών.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). To 2019 σχεδόν οι μισές αφίξεις προέρχονταν από αλλοδαπούς τουρίστες. Στις Π.Ε. Έβρου και 
Καβάλας/ Θάσου το ποσοστό των αφίξεων αλλοδαπών αυξήθηκε κατά 5,8 μονάδες.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 31,9% το 
οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%)

• Σταθερή είναι και η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 2,28% το 2010 ανήλθε σε 2,2% το 2018 
διατηρούμενο πλησίον του 2,3% καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.

• Το 2018, υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωναν οι ΠΕ Θάσου και Καβάλας (43,0% και 18,5% αντίστοιχα) ενώ σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες εμφανίζουν 
και το μεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών επισκεπτών όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων ΠΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. Η 
Περιφέρεια κατατάσσεται στην 8η θέση το 2018 με ποσοστό 2,2% επί των συνολικών διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 
χώρα, ενώ το 2010 βρισκόταν στην 11η θέση. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 31,9% την περίοδο 2010 – 2018, 
ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)
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Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στην Περιφέρεια 
αυξήθηκε κατά 23 μονάδες φτάνοντας το 2018 το 61,6%. Το 2018, το 1,6% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και το 5,6% των ημεδαπών 
στη χώρα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια το 2018.

• Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών συγκεντρώνουν το ~61,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας το έτος 2018, ενώ δεδομένου ότι οι αφίξεις 
ημεδαπών και αλλοδαπών κινούνται σε αντίστοιχα επίπεδα διαφαίνεται ότι οι αλλοδαποί τουρίστες πραγματοποιούν μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων.

• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν η Ξάνθη (80,2%) και η Δράμα (76,9%), ενώ το μικρότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών 
τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ Καβάλας & Θάσου.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης παρουσιάζει σημαντική εποχικότητα, έντονη κυκλικότητα με 
σημαντική αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών μηνών και ιδιαίτερα το 
τετράμηνο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους όπου η πληρότητα 
φτάνει το 51,0% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων για 
την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος εκάστου έτους φαίνεται να 
διατηρούνται σταθερά την περίοδο εξέτασης ενώ αντίστοιχη 
σταθερότητα εμφανίζεται για την περίοδο Ιανουάριος έως Μάιος και 
Οκτώβριος έως Δεκέμβριος. Συγκεκριμένα η περίοδος Ιανουάριος-
Μάιος κάθε έτους φτάνει το ποσοστό πληρότητας 22% και αντίστοιχα 
για την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος το ποσοστό πληρότητας είναι 
πλησίον του 23,0% χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις οι οποίες να 
διαμορφώνουν μια τάση στην εξέλιξη των ποσοστών πληρότητας.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 51,6% 50,1% 51,5% 51,0% 51,0%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος -
Μάιος 22,6% 21,3% 23,0% 22,0% 22,2%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 21,0% 24,0% 23,5% 23,4% 23,0%

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

0%

20%

40%

60%

80%

2015

2016

2017

2018

% Πληρότητα κλινών, Περιφέρεια ΑΜΘ, 2015-2018

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα και η διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
Παρατηρείται σημαντική εποχικότητα με την πληρότητα να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα εκτός από τους θερινούς μήνες. Το 2018 η 
Περιφέρεια ήταν στην 7η θέση σε πληρότητα με ποσοστό 36,2%.



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 61Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Αφίξεις σε Καταλύματα| Αφίξεις & αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +115,2%.

• Αυξημένη εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, 
αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 2,4% το 2014 σε 3,1% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε 
υψηλότερη πρόοδο σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας 
το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 66,5% το 2014 σε 81,9% το 2019, περίοδο κατά την οποία 
οι αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν τριπλασιάστηκαν από 63 χιλιάδες σε 167 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν συγκριτικά μικρή αύξηση από 32 χιλιάδες σε 37 χιλιάδες.

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στην 9η θέση σε πλήθος αφίξεων με ποσοστό 3,1%  και στη 7η όσο σε αριθμό διανυκτερεύσεων με ποσοστό 3,2%, το 
2019. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό μεταβολής των αφίξεων που ανέρχεται στο 115,2%. Όσο αφορά τις αφίξεις 
αλλοδαπών βρίσκεται στην 8η θέση το 2019 αλλά με ποσοστό μεταβολής τα έτη 2014 – 2019 165%.
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +154,6%.

• Αυξημένη εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το 
μέγεθος αυξήθηκε από 2,1% το 2014 σε 3,2% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε υψηλότερη πρόοδο σε 
σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών, 
αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 76,6% το 2014 σε 86,4% το 2019, περίοδο κατά την 
οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σχεδόν τριπλασιάστηκαν από 316 χιλιάδες σε 907 χιλιάδες ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν συγκριτικά μικρή αύξηση από 96 χιλιάδες σε 143 χιλιάδες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης
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• Η Περιφέρεια ΑΜΘ εμφανίζει σημαντική αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες κάμπινγκ, 
οποία για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 58%. Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων 
παρουσιάζεται στην ΠΕ Έβρου ενώ ακολουθεί η Καβάλα και η Θάσος.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μένουν σε κάμπινγκ μειώνεται 
σταδιακά στην Περιφέρεια και το 2019 ανήλθε στο 66,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
καταγράφεται στην ΠΕ Ξάνθης ενώ υψηλό ποσοστό (που βαίνει μειούμενο) εμφανίζει η 
Καβάλα. Αντίθετα, η Θάσος, που αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς  διατηρεί σταθερό ποσοστό που κυμαίνεται στο εύρος 73% - 76%.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ ανήλθε στο 7,1% για τους ημεδαπούς 
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2015 που βρισκόταν στο 4,8%. Για 
τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 7,2% εμφανίζοντας αύξηση σε 
σχέση με το 2018.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

1.472 1.561 1.817 3.112 3.706
8.646 7.792 9.195

10.755
15.0863.784 4.259

6.753
6.921

7.175

7.054 7.190

7.700
7.009

7.543

21.506 21.237

26.143 28.384

34.058

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2015 2016 2017 2018 2019

Αφίξεις σε κάμπινγκ ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΘΑΣΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

4,8% 5,2%
5,9% 5,6%

7,1%

7,2% 6,9%
7,8%

6,5%
7,2%

2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη χώρα 
(ημεδαποί / αλλοδαποί), 2015-2019

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

71,3%
65,4%

69,8% 69,8% 66,5%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ Π.Ε. ΘΑΣΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ Σύνολο

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 4η θέση σε αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ με ποσοστό 7,2% το 
2019, σημειώνοντας σημαντικό ποσοστό αύξησης το διάστημα 2015 – 2019, 58,4%, υπερβαίνοντας το ποσοστό αύξησης της χώρας.
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Τουρισμός κρουαζιέρας
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το 
2019 μόλις το 0,2% των κρουαζιερόπλοιων ελλιμενίστηκαν στα λιμάνια της Περιφέρειας μεταφέροντας το 0,05% των επιβατών και 
κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 9η θέση. Η ΑΜΘ, όπως και οι περισσότερες περιφέρειες, παρουσιάζει σημαντική μείωση στις 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που για το διάστημα 2013 – 2019 ανέρχεται στο 53%.

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Καβάλας και Σαμοθράκης 
παρουσιάζουν μία σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης με σημαντική 
μείωση μετά το 2014 από 13 χιλιάδες επιβάτες σε λιγότερους από 2,7 χιλιάδες το 2019.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -66,0%  για το έτος 2018 έως +75,2% για το 
έτος 2014 ενώ από το έτος 2014 και έπειτα φαίνεται να επικρατεί σταθερή αρνητική τάση με 
το μέγεθος των επιβατών να ισορροπεί κάτω από τις 3 χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας κατ’ 
έτος.

• Αντίστοιχα ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων ακολουθούν μια αρνητική πορεία μετά το 2014 
με το ελάχιστο της περιόδου να εμφανίζεται το έτος 2017 (6 κρουαζιερόπλοια).

• Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι η δυναμικότητα των κρουαζιερόπλοιων 
εμφανίζει μείωση την περίοδο 2014-2016 και φαίνεται να σταθεροποιείται το 2017 κατά 
μέσο όρο σε άνω των 300 επιβατών ανά κρουαζιερόπλοιο.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Τουρισμός κρουαζιέρας | ανά λιμένα της Περιφέρειας
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της κατανομής των επιβατών και κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα.

• Για το έτος 2019 το λιμάνι Καβάλας συγκεντρώνει το 100,00% των αφίξεων κρουαζιέρας σε επίπεδο κρουαζιερόπλοιων και άρα σε επίπεδο επιβατών.
• Ο λιμένας Σαμοθράκης δεν εμφανίζει δραστηριότητα κρουαζιέρας τα έτη 2014,2016,2017 και 2019 με μηδενικές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών.
• Υψηλότερο μερίδιο εμφάνισε το λιμάνι Σαμοθράκης το 2018 με 23,0% των συνολικών αφίξεων επιβατών (584 σε σύνολο 2,5 χιλιάδων επιβατών για το σύνολο του έτους).
• Διαχρονικά το λιμάνι της Καβάλας συγκεντρώνει το 97,2% των αφίξεων επιβατών και το 96,1% των κρουαζιερόπλοιων.
• Συνολικά για την περίοδο 2013-2019 

o Σχεδόν το σύνολο τόσο των επιβατών κρουαζιέρας όσο και του πλήθους των Κρουαζιερόπλοιων αφορά τον λιμένα Καβάλας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

o Ο λιμένας Σαμοθράκης έχει εξαιρετική μικρό μερίδιο στον τουρισμό Κρουαζιέρας με μέγιστο μερίδιο το έτος 2018 (23,0% των επιβατών).

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

• Η Περιφέρεια είναι στη δωδέκατη θέση στην κατηγορία μονάδων 4*,  ενδέκατη στην 
3* κατηγορία, δέκατη στη 2*, ένατη στην 5* και έβδομη στην 1*. Ενώ, συγκεντρώνει 
το 2,0 % των μονάδων 5* της χώρας

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας 
εντάσσονται στην κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά 
συγκεντρώνουν το 70,2% των ξενοδοχείων) ενώ το 11,1% των 
ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων (8,0%) και πέντε 
αστέρων(3,1%).

• Επτά στα δέκα ξενοδοχεία είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων, ενώ 
σχεδόν εννιά στα δέκα ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Ένα στα πέντε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων ή 
πέντε αστέρων.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκριση τους με το σύνολο της χώρας και η  
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι η 11η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων με 386 μονάδες 
για το έτος 2019, ήτοι 4,0% του συνόλου.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Θάσου συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών μονάδων 
της Περιφέρειας (209 ξενοδοχειακές 
μονάδες, 54,1%) και άρα μια στις δύο 
ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας 
βρίσκεται στην ΠΕ Θάσου.

• Ακολουθεί η ΠΕ Έβρου με 65 ξενοδοχειακές 
μονάδες (16,8%) και η ΠΕ Καβάλας με 51 
ξενοδοχειακές μονάδες (13,2%).

• Η ΠΕ Ξάνθης έχει το μικρότερο αριθμό 
ξενοδοχείων (18 ξενοδοχεία) αλλά το 
μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχείων 5 
αστέρων μεταξύ των ΠΕ (11,1%).

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* 
διαθέτει η ΠΕ  Έβρου(7,7%) ενώ ακολουθεί η 
ΠΕ Θάσου με ποσοστό 9,1%.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Η Π.Ε. Θάσου συγκεντρώνει 
την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων (54,1%), ενώ οι περισσότερες μονάδες 5* βρίσκονται στην Π.Ε. Έβρου.
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• Η Περιφέρεια Περιφέρειας διαθέτει συνολικά 11.261 δωμάτια και 22.364 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 2,6% & 2,6% 
αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται και μεσαία δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 
29 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας (όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων). Η Περιφέρεια βρίσκεται στη 10η θέση τόσο σε δωμάτια όσο 
και σε κλίνες ενώ όσο αφορά στο μέσο μέγεθος των μονάδων είναι στην 9η θέση.       

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας ΑΜΘ διαφοροποιείται, όπως είναι 
αναμενόμενο, ανάλογα με την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να υπερτερούν σε 
μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων (99), όσο και τον μέσο αριθμό των 
κλινών (205) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης βρίσκεται κάτω από τον Μ.Ο. του συνόλου 
της χώρας τόσο στη μέση δυναμικότητα δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στη 
μέση δυναμικότητα κλινών.

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος Δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της 
χώρας είναι 43 δωμάτια ενώ η Περιφέρεια εμφανίζει μέσο όρο 29 δωμάτια ανά ξενοδοχείο

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια είναι 58 Κλίνες σε σχέση 
με 86 για το σύνολο της χώρας. 

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο 
σύνολο της χώρας ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια διαθέτει χαμηλή μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας και 
με τις μονάδες 5* να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

• Στην ΠΕ Θάσου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
(922 τουριστικές μονάδες, 80,0%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Καβάλας η οποία διαθέτει 107 
μονάδες (9,3%), συγκριτικά αντίστοιχης 
δυναμικότητας (μέση δυναμικότητα 6 δωμάτια 
και 17 κλίνες) από τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Η ΠΕ Έβρου διαθέτει λιγότερο από το 1/10 των 
τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων της Περιφέρειας, και οι λοιπές 
Περιφέρειες ποσοστό πλησίον του 1%.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 20,0% των τουριστικών  
μονάδων της Περιφέρειας, με το αντίστοιχο 
ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ Δράμας 
(16,7%) και Ξάνθης (14,3%).

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
είναι 6 δωμάτια και 15 κλίνες ανά μονάδα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 9η θέση στην παροχής μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων και Διαθέτει το 4,1% των μονάδων 
που βρίσκονται στη χώρα. Η πλειοψηφία των δωματίων που διαθέτει είναι 2Κ (58,7%) και η μεγαλύτερη δυναμικότητα.
συγκεντρώνεται στην ΠΕ Θάσου.
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Ποσοστιαία κατανομή ανά ΠΕ, 2019

Ποσοστιαία κατανομή μονάδων ανά ΠΕ και ανά κατηγορία κλειδιού, 2019
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Δυναμικότητα Κάμπινγκ σε μονάδες & θέσεις, 2019

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η ΑΜΘ διαθέτει 16 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο θέσεων 2.094. Οι περισσότερες
μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Καβάλας (6 μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Θάσου με 4 μονάδες.
Αντίθετα, όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων οι περισσότερες βρίσκονται στην ΠΕ Θάσου (687 θέσεις)
ενώ η Καβάλα διαθέτει 639 θέσεις.

• Το 37,5% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Το ποσοστό συγκριτικά με το σύνολο των κάμπινγκ 2*
ανέρχεται μόλις στο 2,8%. Αντίθετα, το 18,8% των κάμπινγκ 1* της χώρας και το 20% των τεσσάρων
αστέρων βρίσκεται στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν να έχουν μεταβληθεί σε σχέση
με το 2016, παρόλο που το πλήθος των καταλυμάτων κάμπινγκ έχει παραμείνει αμετάβλητο.
Συγκεκριμένα, τα κάμπινγκ 1* ανέρχονταν, το 2016, στο 30% επί του συνόλου της χώρας και τα
κάμπινγκ 4* στο 14,8%

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο της χώρας
παρουσιάζεται στα κάμπινγκ 4* και 1* με 20,4% και 23,3%, αντίστοιχα με τα τελευταία να εμφανίζουν
μείωση του ποσοστού σε σχέση με το 2016.

• Η ΑΜΘ δεν διαθέτει κανένα κάμπινγκ 5* ενώ το 2016 διέθετε 10 οικίσκους και το 2019 μόλις έναν που
βρίσκεται στην ΠΕ Ξάνθης.

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και η σύγκριση της με το σύνολο στης χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια διαθέτει το 5,4% της δυναμικότητας 
της χώρας σε μονάδες κάμπινγκ που την κατατάσσει στην 7η θέση, ενώ βρίσκεται βρίσκεται στην 4η θέση σε επίπεδο θέσεων. Η Π.Ε. 
Καβάλας διαθέτει την πλειοψηφία των μονάδων (37,5%).
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Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 8η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων με ποσοστό 2,12%, το 2018. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια διαθέτει 
μονάδες με υψηλή δυναμικότητα συγκεντρώνοντας αναλογία σε δωμάτια ανά μονάδα και κλίνες ανά μονάδα πάνω από το μέσο όρο 
της χώρας.

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διαθέτει συνολικά 242 μονάδες, 599 δωμάτια και 2.383 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που 
αντιστοιχούν στο 2,1% , 3,5% και 2,6% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (3η στην κατάταξη μετά τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου), με το μέσο 
μέγεθος της να ανέρχεται σε 2,5 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται επίσης υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (3η στην κατάταξη μετά τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Δυτικής Μακεδονίας), 
με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 9,8 κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων| Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας όσον αφορά τον αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος μονάδων
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018

Δυναμικότητα μονάδων υπνοδωματίων και κλινών, 
2018
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Ποσοστιαία κατανομή υπνοδωματίων

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, 
συνολικά 3.850 Καταλύματα,6.555 Υπνοδωμάτια και 18.671 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 2,1% , 2,0%  και το 2,2%  του
συνόλου της προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται 9η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Καταλυμάτων, 9η στην 
κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Υπνοδωματίων και 9η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των κλινών. 

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, υπολογίζεται σε 
1,7 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα και βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα.

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια, υπολογίζεται σε 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται πλησίον του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 90,9% αυτόνομες μονάδες , 0,8% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 8,1% ιδιωτικά δωμάτια και 0,2% σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας-ΑΜΘ 

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020
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Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Ποσοστιαία κατανομή κλινών

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Περιφέρεια εμφανίζει χαμηλή 
διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καλύπτοντας το 2,14% της χώρας και χαμηλή δυναμικότητα ανά κατάλυμα, 
μικρότερη από τον μέσο όρο της χώρας.

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομής της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η Περιφέρεια διαθέτει χαμηλό ποσοστό κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης 
προς τις κλίνες ξενοδοχείων, με το υψηλότερο να βρίσκεται στην Π.Ε. Δράμας. Ταυτόχρονα, διαθέτει χαμηλό ποσοστό εξοχικών και 
δευτερευουσών κατοικιών που αξιοποιούνται ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επιτυγχάνοντας την 10η θέση.

• Μόλις το 19% των μονάδων εμφανίστηκε πριν το έτος 
2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 20% 
των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
πλατφόρμα. 

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020
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Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και 
δευτερευουσών κατοικιών
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 
• Στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης η κατανομή των 
Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης 
και ξενοδοχείων είναι σχεδόν 
ομοιόμορφη αφού οι ξενοδοχειακές 
μονάδες συγκεντρώνουν το 54,0% των 
κλινών και οι Κλίνες Καταλυμάτων 
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης το 46,0%.

• Υψηλότερη ανομοιογένεια εμφανίζει η 
ΠΕ Καβάλας και η ΠΕ Ροδόπης, στις 
οποίες προσεγγιστικά το 83,0% των 
κλινών αφορά σε ξενοδοχειακές 
μονάδες.

• Στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης το 5,9% των 
εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών 
αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.

• Υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η ΠΕ 
Θάσου (26,0% των εξοχικών και 
Δευτερευουσών Κατοικιών) και 
μικρότερη η ΠΕ Δράμας (μόλις 0,8%).
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφέρεια το 2019 
κατέλαβε την 11η θέση σε αριθμό επισκεπτών καθώς οι 78,6 χιλ. επισκέπτες που καταγράφηκαν αντιστοιχούν στο 0,58% των 
επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Παρόλα αυτά, σημείωσε σημαντική αύξηση επισκεπτών κατά 108,2% την 
περίοδο 2010-2019.

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 563 χιλιάδες 
επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας. 
Το 2019 σημειώθηκε το μέγιστο της περιόδου εξέτασης (79 
χιλιάδες επισκέπτες) μια αύξηση κατά 108,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο σύνολο το 2010.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Καβάλας συγκεντρώνουν 
διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών 
(76,9% το 2019) και ακολουθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της 
Έβρου με 21,1% και της ΠΕ Ροδόπης με 2,0%.

• Σε αυτήν την αύξηση στην επισκεψιμότητα των 
αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας σημαντικότερο ρόλο 
έλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (+87,8%), από 32,2 
χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 60,5 χιλιάδες. επισκέπτες το 
2019 και ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (+198,4%) 
από 5,6χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 16,6 χιλιάδες το 2019.
Παρά την συγκεκριμένη εντυπωσιακή αύξηση το συνολικό 
μέγεθος της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων σε 
σχέση με άλλες Περιφέρειες της χώρας φαίνεται να είναι 
μικρό.

• Κάθε ΠΕ αφορά μόνο έναν αρχαιολογικό χώρο, η ΠΕ Έβρου 
την Μεσημβρία ζώνη, η ΠΕ Καβάλας τον Αρχ. χώρο Φιλίππων 
και η ΠΕ Ροδόπης τον Αρχ. Χώρο Μαρώνειας και άρα η 
παραπάνω ανάλυση αφορά και αποτύπωση των 
αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Έβρου Καβάλας Ροδόπης
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Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της 
Περιφέρειας. Ο βαθμός συγκέντρωσης επισκεπτών κατά τους μήνες Ιούνιος – Σεπτέμβριος του 2019 ανέρχεται στο 54,8%, ενώ ο 
Αύγουστος συγκεντρώνει διαχρονικά τους περισσότερους επισκέπτες.

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της 
Περιφέρειας ο μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων 
(σχεδόν χιλιάδες 12,7 επισκέψεις το 2019, 16,1% του συνόλου των επισκέψεων του 
έτους και 18,0% για την περίοδο 2010-2019).

• Την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Οκτώβριος 
(από 3,5 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε άνω των 9,4 χιλιάδες επισκεπτών το 2019) 
ενώ ακολουθεί ο Σεπτέμβριος, ο Νοέμβριος και ο Ιούνιος (όλοι οι μήνες με 
υπερδιπλασιασμό των επισκεπτών από το έτος 2010). 

6.495

14.368

9.266 9.762 9.599
10.659

12.689

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας ΑΜΘ, 2010-2019

6,4% 6,4% 5,6% 4,9% 4,1% 4,9%
10,7% 13,6% 9,8% 11,0% 8,8% 9,6%

12,5% 13,0% 18,2% 14,6%
11,7% 13,3%

11,5% 10,4% 10,6% 11,5%
13,5% 11,0%

10,4% 10,4% 11,9% 12,1%
11,9% 10,9%

14,7% 16,4% 15,2% 14,6% 16,1% 18,1%

14,2% 12,6% 12,1% 12,5% 13,3% 13,0%

11,2% 8,9% 9,1% 10,6% 11,9% 10,5%
3,1% 3,3% 2,8% 3,3% 4,1% 3,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2010-2019

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος
Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά μήνα, 2015-2019

163,7% 158,1% 144,2%
128,2%

112,3% 104,4% 99,1% 95,4% 88,3%

39,7% 36,3%
13,8%

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων 
στην Περιφέρεια ΑΜΘ, ανά μήνα, 2010-2019



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 76Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων. Το επίπεδο συγκέντρωσης τόσο 
κατά τους μήνες Ιούνιος – Σεπτέμβριος όσο και Μάιος – Οκτώβριος δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά την περίοδο εξέτασης, ωστόσο το 
επίπεδο εποχικότητας εμφανίζει πτωτική τάση.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η συγκέντρωση των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού πάνω από πέντε στις δέκα 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφέρεια 
πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται ότι στο 
σύνολο της περιόδου 2010-2019 το συγκεκριμένο τετράμηνο 
συγκέντρωνε άνω του 50% των επισκέψεων.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 76,8% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ 
παρατηρείται σχετικά σταθερή πορεία του μεγέθους από το 2010 
καθώς άνω των επτά στις δέκα επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μειωμένη εποχικότητα η 
οποία είναι ένδειξη της μικρότερης εξάρτησης της επισκεψιμότητας 
των αρχαιολογικών χώρων από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 52,7% 57,2% 54,0% 49,8% 50,7% 54,8% 53,0%

CR6 74,0% 77,4% 80,9% 71,6% 75,9% 74,8% 76,8%

Gini 51,09% 50,94% 40,53% 34,12% 33,44% 34,75% 34,94%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας ΑΜΘ 



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 77Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ΑΜΘ
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονικής πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εμφανίζεται 
στην 9η θέση σε εισπράξεις στην κατάταξη του συνόλου των περιφερειών ενώ παρουσιάζει σημαντική αύξηση για το διάστημα 2010 –
2019 κατά 167,5%. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Καβάλας εμφανίζουν τις υψηλότερες εισπράξεις αλλά και μεγάλη θετική μεταβολή.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, σε 
αντιστοιχία με τον αριθμό των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση 
μετά το έτος 2012. Συγκεκριμένα από 0,10 εκατ.€ το 2010 έφτασαν τα 
0,27 εκατ.€ το 2019, μια αύξηση της τάξης του 167,5% .

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στους 
αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Έβρου (+168,3%) και Καβάλας (+166,4%) 
οι οποίοι συγκεντρώνουν το 99,8% των εσόδων της περιόδους εξέτασης.

• Το 89,6% των εσόδων για το 2019 προήλθε από την ΠΕ Καβάλας ενώ το 
ποσοστό για το σύνολο της περιόδου εξέτασης διαμορφώνεται σε 
86,5%. Συμπερασματικά εννιά στα δέκα € εισπράξεων αρχαιολογικών 
χώρων αφορούν τους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Καβάλας.

• Το 10,1% των εσόδων για το 2019 και το 13,7% για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης αφορά την ΠΕ Έβρου. Σύμφωνα με αυτό σχεδόν ένα 
στα δέκα € εισπράξεων αφορά την συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.

• Μηδαμινή είναι η συνεισφορά των αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ 
Ροδόπης με μόλις 0,2% των εισπράξεων για την περίοδο 2010-2019.
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Επισκεψιμότητα μουσείων

• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Περιφέρειας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 
της τάξης του 123,7% με τον αριθμό επισκεπτών ανά έτος να αυξάνεται από 22,7 χιλιάδες το 2010 σε 50,9 χιλιάδες το 2019.

• Τα μουσεία της ΠΕ Θάσου συνεισφέρουν κατά 39,8% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Περιφέρειας το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Καβάλας (26,4%), οι ΠΕ Ξάνθης, 
Έβρου και Ροδόπης (πλησίον του 10%) και μικρότερο αριθμός επισκεπτών η ΠΕ Δράμας (5,5%).

Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Η Περιφέρεια το 2019 ήταν ενδέκατη 
σε αριθμό επισκεπτών καθώς οι 51 χιλ. επισκέπτες που καταγράφηκαν αντιστοιχούν στο 0,86% των επισκέψεων στα μουσεία της 
χώρας. Παρόλα αυτά, σημείωσε σημαντική αύξηση επισκεπτών κατά 123,7%, υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

12,2 11,5 12,7 13,4
16,5 17,1 15,6

21,7
26,8

20,3
22,7 23,2

25,3

32,4

40,6 41,5

35,0

45,9
51,1 50,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Αριθμός επισκεπτών στα Μουσεία της ΑΜΘ, χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Δράμας Έβρου Θάσου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο ΑΜΘ



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 79Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Σημαντικότερα μουσεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια διαθέτει 9 
μουσεία, εκ των οποίων τα τέσσερα παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα, με αυτό της Θάσου να συγκεντρώνει το 39,9% των 
επισκεπτών το 2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Για το 2019 την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζει το μουσείο της Θάσου, συγκεντρώνοντας το 39,9% των επισκέψεων για το έτος 
2019 έχοντας την περίοδο 2017-2019 σχεδόν διπλασιάσει τον ετήσιο αριθμό επισκέψεων σε σχέση με το έτος 2010, από 12,2 χιλιάδες επισκέπτες σε 20,3 χιλιάδες το 2019.

• Για το 2019 ακολουθεί το Μουσείο Αβδήρων (18,21%), το Μουσείο Φιλίππων (14,12%) και Καβάλας (12,31%). 

• Συνολικά τα παραπάνω μουσεία συγκεντρώνουν το 84,5% του συνόλου των επισκέψεων σε Μουσεία στην Περιφέρεια.  Σημειώνεται ότι από τα παραπάνω σχεδόν όλα τα 
μουσεία ανήκουν στην ΠΕ Θάσου και Καβάλας με μόνη εξαίρεση το Μουσείο Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.
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Θάσου Καβάλας Φιλίππων Αβδήρων
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Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης επισκεπτών κατά τους μήνες Ιούνιος – Σεπτέμβριος του 2019 ανέρχεται στο 54%, ενώ ο Μάιος έχει συγκεντρώσει τους 
περισσότερους επισκέπτες την περίοδο 2017 -2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 αποτυπώνεται η 
αυξητική τάση των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ προκύπτει η σημαντική 
κυκλικότητα του μεγέθους με την υψηλή συγκέντρωση της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου 
συγκεντρώνεται ποσοστό πλησίον του 60% των επισκέψεων.

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Μήνας Αύγουστος (19,8% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Ιούλιος (14,3%).

• Η υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Φεβρουάριος (με λιγότερους 
από 60 επισκέπτες το 2010 και πλησίον των 1,4 χιλιάδων επισκεπτών το 2019) ενώ ακολουθεί ο 
Απρίλιος, ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος. Την μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζει ο Αύγουστος 
και ο Ιούλιος (με τετραπλασιασμό περίπου των επισκέψεων) επιβεβαιώνοντας την δυναμική της 
επισκεψιμότητας των μουσείων πέρα της καλοκαιρινής περιόδου.
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Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος
Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στα μουσεία  της 
Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά μήνα, 2015-2019
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά την επισκεψιμότητα των μουσείων αλλά και η μείωση αυτής κατά την περίοδο 
2010 – 2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
εποχικότητας στα δεδομένα με συγκέντρωση του 58,9% των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού σχεδόν έξι στις δέκα επισκέψεις 
σε μουσεία στην Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη 
περίοδο

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε77,3% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 πάνω από εννιά στις 
δέκα επισκέψεις  (92,2%) πραγματοποιούνται σε αυτήν την 
περίοδο ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε λιγότερες 
από οκτώ στις δέκα επισκέψεις.

• Η μείωση της εποχικότητας επιβεβαιώνεται και από τον 
υπολογισμό του συντελεστή Gini ενώ η μειωμένη εποχικότητα σε 
σχέση με εκείνη που παρουσιάζεται στον αριθμό των αφίξεων 
μαρτυρεί ότι η επισκεψιμότητα των μουσείων διατηρεί υψηλή 
ελκυστικότητα πέρα της καλοκαιρινής περιόδου.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 78,9% 69,3% 60,2% 53,2% 57,0% 54,0% 58,9%

CR6 92,2% 83,9% 76,0% 68,4% 80,1% 78,8% 77,3%

Gini 57,72% 45,91% 37,9% 32,79% 39,82% 38,85% 37,78%
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Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εμφανίζεται στην 11η

θέση σε εισπράξεις στην κατάταξη του συνόλου των περιφερειών ενώ παρουσιάζει αύξηση για το διάστημα 2010 – 2019 κατά 84,6%. 
Τα μουσεία της Καβάλας εμφανίζουν τις υψηλότερες εισπράξεις αλλά και τη θετικότερη μεταβολή.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν αυξητική τάση μετά το 2016, από 0,04 εκατ.€ το 2016 σε 0,07 εκατ.€ το 2019 ενώ το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
(2010-2019) οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 84,6%.

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στους στα Μουσεία της Καβάλας(+150,5% συνολική μεταβολή 2010-2019) και  ενώ τα Μουσεία της ΠΕ Έβρου 
σημείωσαν μείωση κατά 93,5%.

• Σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα Μουσεία της ΠΕ Δράμας την περίοδο εξέτασης κατά 16,3% ενώ οι ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης εμφανίζουν σχετικά σταθερή πορεία (πλησίον των 
5 χιλιάδων € εισπράξεων ετησίως).

• Το 87,6% των εσόδων για το 2019 προήλθε από την ΠΕ Καβάλας ενώ το ποσοστό για το σύνολο της περιόδου εξέτασης διαμορφώνεται σε 73,5%. Συμπερασματικά σχεδόν τρία 
στα τέσσερα € εισπράξεων Μουσείων αφορούν την ΠΕ Καβάλας.
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων αρχαιολογικών μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019
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Παρακάτω παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο και το EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο για τα τις ξενοδοχειακές μονάδες 5, 4 
και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

Δυτική Μακεδονία N/A 11.037 N/A N/A 11.211 N/A 

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

Δυτική Μακεδονία N/A 4.754 N/A N/A 1.120 N/A 

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Παρακάτω παρουσιάζονται το EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών και ο δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για 
τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) % κύκλου εργασιών ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017 Σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17% 27% 27% 35% 26% 33%

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

Δυτική Μακεδονία N/A 21% N/A N/A 8% N/A

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

Κεντρική Μακεδονία 26% 22% 20% 21% 25% 25%

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 37% 33% 22% 37% 32% 17%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32% 27% 23% 33% 27% 21%

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

Σύνολο Ελλάδας 27% 26% 23% 29% 26% 23%

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 308% 123% 25% 226% 79% 25%

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

Δυτική Ελλάδα 456% 128% 90% 654% 111% 71%

Δυτική Μακεδονία N/A 183% N/A N/A 195% N/A

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

Ιόνια Νησιά 96% 82% 106% 114% 78% 313%

Κεντρική Μακεδονία 196% 66% 46% 416% 145% 48%

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 69% 151% 76% 77% 127% 63%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 170% 215% 267% 171% 224% 224%

Πελοπόννησος 368% 233% 101% 250% 163% 102%

Στερεά Ελλάδα 251% 762% 26% 227% 517% 32%

Σύνολο Ελλάδας 178% 177% 166% 195% 147% 194%

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από 
αυτές στο σύνολο της χώρας για κάθε κατηγορία αστέρων. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό 
λειτουργικής κερδοφορίας (-2 π.μ. για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων και -3 π.μ. για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων) σε σχέση με αυτά στο σύνολο 
της χώρας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2017

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 2.685,10 2.042,95 985,00

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 834,17 – 31% 487,85 – 24% 179,52 – 18%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 391,51 – 15% 169,43 – 8% 46,50 – 5%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 1.049 1.929 3.138

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 21,51 39,15 17,80

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 8,61 – 22% 2,63 – 15%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 0,18 – 0% -1,46 – -8%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο - 9.662 1.371

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο - 56.365 17.896

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο - 14.302 7.436

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε στοιχεία ισολογισμών 964 εταιρειών, για τις οποίες βρέθηκε ισολογισμός τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με τα 1.037 ξενοδοχεία τα οποία τους ανήκουν και τα οποία διαθέτουν 76.694 δωμάτια στις 
κατηγορίες 2*, 3*, 4* και 5*.
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Πληρότητα και τιμή δωματίου Μάϊου και Αυγούστου ανά Περιφέρεια, % και € ανά δωμάτιο ανά ημέρα, 2019

Η πληρότητα και η μέση τιμή δωματίου στην γεωγραφική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης αυξήθηκαν κατά 10% και 21% τον Αύγουστο 
του 2019 σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος φτάνοντας τα επίπεδα του 81% και των €76. Ωστόσο, το Μάϊο του 2019, η 
μέση τιμή δωματίου ήταν αμετάβλητη στα €50 και η πληρότητα ήταν μειωμένη κατά 6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018 στο 46%.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Καβάλας Batis on the Rocks Luxury Resort / Οικογένεια Γαρυφάλλου
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €1.248.950 

2 Καβάλας Elefthere Seaside Luxury Thermal Spa Resort / KNC A.E.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• All-Inclusive Luxury Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €30.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Καβάλας Almira Beach Palace / Κώστα Μάστορα
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Boutique Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

4 Θάσου Alexandra Elegance / Xenios Gate Group

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €4.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

5 Θάσου GMD Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε

• Ανακαίνιση & επέκταση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €5.500.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020-2021

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (1)

• Πλεονεκτική γεωγραφική θέση που καθιστά την Περιφέρεια πύλη εισόδου της Ελλάδας για τα Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ευρώπη

• Ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο που περιλαμβάνει τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού που ενώνει τρεις Περιφέρειες και βελτιώνει σημαντικά τη συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες
επικοινωνίας ενδοπεριφερειακά, των κύριων αστικών κέντρων και των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η κατασκευή των κάθετων αξόνων καθιστά την περιφέρεια οδικά προσβάσιμη από
τις γειτονικές χώρες (δυνητική αγορά ~ 50 εκατ. κατοίκων)

• Ύπαρξη δύο διεθνών αεροδρομίων στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και δύο λιμάνια που διαθέτουν σημαντικές εμπορικές και ακτοπλοϊκές προοπτικές. Παράλληλα, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα
ζωνών του Λιμένα συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης.

• To Διεθνές Αεροδρόμιο της Καβάλας περιλαμβάνεται στα 14 αεροδρόμια που έχουν περάσει στη διαχείριση της Fraport. H εταιρεία προχώρησε σε μία σειρά έργων αναβάθμισης βελτιώνοντας τη
δυναμική του αεροδρομίου, ενώ εμπλέκεται δυναμικά στην προώθηση και προβολή καθώς και στην προσέλκυση πτήσεων σε προορισμούς που έχει παρουσία.

• Ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνει έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό και δύο υδροηλεκτρικούς καθώς και πολύ υψηλό δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Πλούσιο υδατικό δυναμικό και υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων

• Δομές υγείας που περιλαμβάνουν 6 δημόσια νοσοκομεία και 20 κέντρα υγειάς που χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική στελέχωση

• Εκτεταμένη ακτογραμμή με πλήθος προσβάσιμων παραλιών (24 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία το 2020)

• Σημαντικά αστικά κέντρα (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη) που επιτρέπουν την ανάπτυξη του τουρισμού City Break (εστίαση σε εγχώριο τουρισμό και επιλεγμένες αγορές εισόδου όπως π.χ. οι χώρες
των Βαλκανίων και η Τουρκία) σε συνέργεια με το τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα (Θάσος και Σαμοθράκη). Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας διαθέτουν βασικές υποδομές καταλύματος και φιλικό
αστικό περιβάλλον ενώ πλεονεκτούν σε γεωγραφική θέση καθώς είναι προσβάσιμα από τις γειτονικές χώρες. Ιδίως η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη εμφανίζουν καλές προοπτικές ανάπτυξης του
προϊόντος MICE για μικρά συνέδρια μέχρι 500 άτομα.

• Δευτερεύοντα αστικά κέντρα της Περιφέρειας περιλαμβάνουν (Σουφλί, Διδυμότειχο) περιλαμβάνουν σημεία πολιτιστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος που μαρτυρούν την συνύπαρξη της
Χριστιανικής και της Μουσουλμανικής κουλτούρας στην περιοχή

• Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με προστατευόμενους βιότοπους, υγροβιότοπους (Ramsar και Natura), 4 εθνικά πάρκα και 36 περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 καθώς και ορεινούς όγκους
και ποτάμια προσφέροντας μία μοναδική επαφή του επισκέπτη με τη φύση. Πόλους έλξης αποτελούν η ζώνη Φαλακρού-Παγγαίου και Κοιλάδας Παρανεστίου-Σταυρούπολης όπου αναπτύσσονται ήπιες
μορφές τουρισμού, ενώ άλλα σημεία ενδιαφέροντος είναι το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου/Πόρτο Λάγος και οι Λίμνες Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Πουλιά
και το Δέλτα Έβρου.

• Υποδομές για τουρισμό περιπέτειας και εναλλακτικές δραστηριότητες, κυρίως στην Π.Ε. Δράμας που διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο, ορειβατικά καταφύγια και διαδρομές πεζοπορίας και rafting

• Ικανοποιητικές υποδομές όσο αφορά στην αστική και ορεινή ποδηλασία και ενίσχυση/ανάπτυξη σχετικής ποδηλατικής κουλτούρας, ιδιαίτερα σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Καβάλα

• Πλούσιοι αρχαιολογικοί πόροι με παγκόσμια φήμη και αναγνωρισιμότητα (π.χ. αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco) και ιστορικό απόθεμα
σύγχρονης (π.χ. μνημεία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Ρούπελ, γραμμή Μεταξά) και θρησκευτικής ιστορίας (διαδρομή Αποστόλου Παύλου) με έντονη παρουσία μυθολογικών προσώπων (Διόνυσος, Ορφέας)
αλλά και σημαντικών προσωπικοτήτων της Αρχαίας Ελλάδας (Πρωταγόρας, Λεύκιππος, Δημόκριτος). Η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος μουσείων με αρχαιολογικά, λαογραφικά και σύγχρονα εκθέματα καθώς
και αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους που αναδεικνύουν την ιστορία της περιοχής από τα μυκηναϊκά χρόνια μέχρι το Βυζάντιο και τους βαλκανικούς πολέμους

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (2)

• Μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα με πληθώρα διατηρητέων κτηρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και 34 παραδοσιακούς οικισμούς (σύγχρονη αρχιτεκτονική σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και
παραδοσιακή αρχιτεκτονική σε Ξάνθη και Κομοτηνή, παραδοσιακός οικισμός στο Σουφλί).

• Έντονο στοιχείο θρησκευτικής πολυπολιτισμικότητας με την παρουσία μουσουλμανικών τεμενών και ορθόδοξων ναών αλλά και πολιτιστικών δρώμενων με ιδιαίτερη φήμη (π.χ. φεστιβάλ ταινιών μικρού
μήκους Δράμας)

• Τα νησιά της Περιφέρειας, και ιδίως η Θάσος, αποτελούν τους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς της Περιφέρειας στο προϊόν Ήλιος & Θάλασσα, ενώ η Σαμοθράκη είναι συνυφιασμένη με ηπιότερες και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού

• Ύπαρξη δύο μαρίνων σε Αλεξανδρούπολη και Θάσο καθώς και θέσεων ελλιμενισμού σε λιμένα «Άγιο Παύλο» της Καβάλας, όπως και πλήθους αλιευτικών καταφυγίων κατά μήκος της ακτογραμμής της
Περιφέρειας, που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού

• Πολυπολιτισμική κουζίνα, με επιρροές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, και γαστρονομικό πλούτο λόγω του σημαντικού αριθμού προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και παραδοσιακών
προϊόντων

• Σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τομέα της εστίασης και του τουρισμού

• Σημαντική αύξηση στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών που αποτυπώνεται στα παρακάτω ποσοτικά δεδομένα:

− Αύξηση στις αφίξεις αλλοδαπών το διάστημα 2016 -2019 κατά 181,2% μεταβολή που σε απόλυτα μεγέθη μεταφράζεται σε 3,8 εκατ. επισκέψεις και αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των περιφερειών
της χώρας

− Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 56,7%

− Οι αφίξεις αλλοδαπών σε καταλύματα αυξήθηκαν το ίδιο ΄διάστημα κατά 166,7%

− Αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών το διάστημα 2010 – 2019 κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 61,6%

• Θετική μεταβολή στο ποσοστό πληρότητας το διάστημα 2010 – 2019, η τέταρτη υψηλότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες

• Ύπαρξη προορισμών που προσελκύουν σημαντικό αριθμό τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων και εκτός της τουριστικής περιόδου αιχμής, ακόμη και κατά την χειμερινή περίοδο, όπως π.χ. η Ξάνθη
και η Δράμα

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* εμφανίζουν καλή χρηματοοικονομική εικόνα με σχετικά υψηλό ποσοστό EBIDTA προς Κύκλο Εργασιών και χαμηλό ποσοστό Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαιο, δεδομένα που
τις καθιστούν ανθεκτικές στην επικείμενη διατάραξη και ευρύτερη κρίση που φέρνει η πανδημία στην οικονομία του τουρισμού

• Τα νησιά που υπάγονται στην Περιφέρεια σε συνδυασμό με τα αστικά κέντρα, τα διασωζόμενα ιστορικά μνημεία και τον φυσικό πλούτο συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν διαβαλκανικής
εμβέλειας

Strengths – Δυνατά Σημεία

…που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των 
ισχυρών σημείων της.
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Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (1)

• Το οδικό δίκτυο που οδηγεί σε ορεινές περιοχές, σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και εντός των νησιών της περιφέρειας απαιτεί επέκταση και βασικά έργα αναβάθμισης 

• Προβλήματα και κακή εικόνα των μεθοριακών σταθμών Νυμφαίας και Κήπων (ακόμα και σε βασικές υποδομές τους που σχετίζονται με την υγιεινή των επισκεπτών)

• Περιορισμένη αξιοποίηση των αεροδρομίων και των λιμένων της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας ως διεθνών κόμβων αεροπορικών / ακτοπλοϊκών αφίξεων και ως λιμανιών κρουαζιέρας και σημαντικά 
προβλήματα σε επίπεδο προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας. Ωστόσο, προωθείται και υλοποιείται η πολυτροπική συνδεσιμότητά τους με τον σιδηρόδρομο. 

• Υποβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο χρήζει άμεσης αναβάθμισης ώστε να επιτευχθεί μείωση στο χρόνο ταξιδιού από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας προς τα σημαντικά αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας αλλά και καλύτερη σύνδεση της τελευταίας με τις γειτονικές χώρες

• Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας παρουσιάζουν πολύ περιορισμένη κίνηση σε προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και η συνδεσιμότητα βασίζεται κυρίως σε πτήσεις charter. Ειδικότερα η υψηλή 
συγκέντρωση που παρουσιάζουν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας και οι ιδιαίτερα χαμηλές αφίξεις στο αεροδρόμιο της  Αλεξανδρούπολης δυσχεραίνουν την ικανότητα της Περιφέρειας να 
καταστεί προορισμός τεσσάρων εποχών και να αναδείξει τις δραστηριότητες και τα σημεία ενδιαφέροντας που διαθέτει

• Ελλιπής σύνδεση των επιμέρους κόμβων εισόδου (αεροδρόμια και λιμάνια) με την Εγνατία Οδό

• Ελλιπής σύνδεση των νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και με άλλους δημοφιλείς προορισμούς (π.χ. Θεσσαλονίκη)

• Έλλειψη υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών καθώς η Περιφέρεια διαθέτει ελάχιστα τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη τουριστικών 
πρακτόρων στο ηπειρωτικό τμήμα που να ασχολούνται με τον εσωτερικό τουρισμό 

• Σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας γεγονός που υπονομεύει την προοπτική 
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρατήρηση που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των προκλήσεων και του αντικτύπου που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19)
(ψηφιοποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και στροφή σε έξυπνες και καινοτόμες δράσεις και επιχειρήσεις)

• Μικρή δυναμικότητα  σε θέσεις ελλιμενισμού, έλλειψη σημαντικών επενδύσεων για την αύξηση τους και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής καθώς και
έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμό στο παράκτιο μέτωπο που θα μπορούσε να δώσει προοπτικές στον τουρισμό σκαφών αναψυχής, ακόμη και στον 
καταδυτικό τουρισμό.  Οι δύο μαρίνες που διαθέτει η ΑΜΘ δεν αρκούν για την προώθηση του ναυτικού τουρισμού σκαφών αναψυχής, ενώ το ποσοστό των κρουαζιερόπλοιων που ελλιμενίστηκαν στην 
Περιφέρεια το 2019 είναι μόλις 0,2%  ως προς το σύνολο της χώρας

• Μη εδραιωμένος προορισμός με χαμηλό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης (μοναδικός σχετικά ώριμος και εδραιωμένος προορισμός στην Περιφέρεια είναι η Θάσος) και χαμηλό αποτύπωμα στην τοπική 
οικονομία 

• Έλλειψη στρατηγικής για την ανάπτυξη και αξιοποίηση θεματικών μορφών τουρισμού και ελλιπής αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας που 
αποτυπώνεται στην έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και στις ελλιπείς υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στους εν λόγω χώρους. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία 
απαιτούν ενιαία και οργανωμένη προώθηση που θα διευκολύνει τον εν δυνάμει επισκέπτη να βιώσει το ιστορικό και αισθητικό πλαίσιο των περιηγήσεων και επισκέψεων

• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και  brand name. Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) 

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα...
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• Χαμηλός αριθμός και κατηγορία ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών και χωρική συγκέντρωση κλινών στους πιο ανεπτυγμένους τουριστικά προορισμούς της Περιφέρειας (συγκέντρωση άνω του 54% των 
ξενοδοχειακών μονάδων στην ΠΕ Θάσου). Η Περιφέρεια διαθέτει μόλις το 4% των καταλυμάτων της χώρας. Η πλειοψηφία των μονάδων ανήκουν στην κατηγορία 2* και 3*, ενώ η μέση δυναμικότητα 
βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της χώρας

• Υπερσυγκέντρωση τουριστικής ζήτησης σε λίγες περιοχές της Περιφέρειας (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Καβάλας) για μικρό χρονικό διάστημα (κυρίως τους θερινούς μήνες)

• Υψηλή συγκέντρωση επισκέψεων αλλοδαπών από συγκεκριμένες αγορές που καθιστά την τουριστική κίνηση της Περιφέρειας ευάλωτη σε έντονες διακυμάνσεις

• Το 2019 βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειών σε τουριστική δαπάνη. Πιο συγκεκριμένα:

− η δαπάνη ανά επισκέπτη διαμορφώθηκε στα €114,7 με μείωση 45,8% σε σχέση με το 2016.

− η δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα €43,2 με μείωση 18,8% σε σχέση με το 2016

• Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε το διάστημα 2010 – 2019 κατά 31,9%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας, ενώ η μέση διαμονή είναι η μικρότερη που παρατηρείται στη 
σύγκριση των Περιφερειών και ανέρχεται σε μόλις 2,2 διανυκτερεύσεις

• Το τουριστικό προϊόν που παράγεται από το φυσικό πλούτο της περιοχής όπως περιπατητικές διαδρομές και άλλες δραστηριότητες στη φύση δεν είναι ολοκληρωμένο (δεν διαθέτει σαφή κανάλια 
διανομής, τιμολογιακή πολιτική και οργανωμένα μέσα προώθησης) και απαιτείται η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών μέσων που θα εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση προς τον χρήστη

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5* δεν παρουσιάζουν καλή και ανταγωνιστική χρηματοοικονομική εικόνα και επίδοση, καθώς εμφανίζουν μικρό ποσοστό EBIDTA προς Κύκλο εργασιών και υψηλές υποχρεώσεις
προς ίδια Κεφάλαια δεδομένα που τις καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στην ευρύτερη κρίση που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19) στην οικονομία του τουρισμού

• Επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, σταδιακή συρρίκνωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας και υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, και πολύ περιορισμένη προσφορά λοιπών υποστηρικτικών 
τουριστικών υπηρεσιών

• Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη μονοθεματικών ή/και σύνθετων τουριστικών προϊόντων

• Έλλειψη σύνδεσης της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα και μη επαρκής συνεργασία μεταξύ τοπικών ενδιαφερομένων μερών και δρώντων, των κρατικών φορέων και δομών (όπως π.χ. 
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας)

• Μη αποτελεσματική διαχείριση της Εγνατίας Οδού (μειωμένα έσοδα), δεδομένης της γεωγραφίας και της σημασίας του άξονα για την περιοχή που διατρέχει, και έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού ΣΕΑ, 
αδυναμίες που συνδέονται αντιστρόφως ανάλογα με τις προοπτικές ανάπτυξης του οδικού τουρισμού στην Περιφέρεια, ο οποίος έχει αυξημένη βαρύτητα για τους προορισμούς της

• Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικών πόρων και ο χαρακτηρισμός μεγάλων περιοχών της Περιφέρειας ως Ζώνης Α σύμφωνα με την Συνθήκη Ramsar, που ουσιαστικά απαγορεύει 
οποιαδήποτε παρέμβαση

• Υφέρποντες τοπικισμοί και διαιρέσεις σε μία Περιφέρεια που εγκωλπιάζει δύο διακριτές χωρικές ενότητες (Μακεδονία – Θράκη) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες στη κάθε μία

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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• Η ανάπτυξη νεών κάθετων αξόνων που τροφοδοτούν την Εγνατία Οδό και αυξάνουν την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή και διαβαλκανική συνδεσιμότητά της, καθώς και βελτίωση οδικής ασφάλειας, 
σήμανσης, καθαριότητας και των υποστηρικτικών υποδομών της Εγνατίας (αύξηση του αριθμού των ΣΕΑ, χώροι προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης, χώροι διημέρευσης/camper stops)

• Αξιοποίηση της αναβάθμισης και της βελτίωσης των υποδομών του αεροδρομίου της Καβάλας (επανασχεδιασμός και επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 τ.μ., αύξηση των check-ins από 8 σε 10) με 
σκοπό τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας και την αναβάθμιση του ρόλου του αεροδρομίου ως κόμβου εισερχόμενου τουρισμού

• Αναβάθμιση δυνατοτήτων του Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης να υποδέχεται πτήσεις από το εξωτερικό. Η προοπτική παραχώρησης της διαχείρισης σε ιδιώτες στο πακέτο των 23 Περιφερειακών 
αεροδρομίων της χώρας μπορεί να δώσει λύσεις σε βασικά θέματα υποδομών (ανεφοδιασμού και αποθήκευσης καυσίμων, ραντάρ, βελτίωσης εξυπηρέτησης επιβατών), συνδεσιμότητας και προβολής

• Υποδομές υδροπλάνων για την διασύνδεση της Περιφέρειας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και άλλους προορισμούς σε μέγιστη ακτίνα 30’-35’ πτήσης
• Αξιοποίηση της πλεονεκτικής γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας για την προσέλκυση επισκεπτών από τα Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου με την αναβάθμιση 

του παράκτιου μετώπου έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας στα πλαίσια ενός μοντέλου που σέβεται το περιβάλλον
• Tα στερεά απόβλητα οδηγούνται στις 3 μονάδες ΧΥΤΑ που λειτουργούν στην Περιφέρεια ενώ το σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης περιλαμβάνει δίκτυο μεταφόρτωσης απορριμμάτων με κατασκευή 15 

Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, δύο Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και κατασκευή τριών ΜΕΑ και ΧΥΤΥ, 
βελτιώνοντας το αειφορικό προφίλ της Περιφέρειας

• Το λιμάνι της Καβάλας μπορεί να αξιοποιηθεί ως προορισμός για τις κρουαζιέρες που κατευθύνονται προς την Τουρκία και το Βόσπορο ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως home porting λιμένας για εταιρείες 
που απευθύνονται κυρίως στο κοινό των γειτονικών βαλκανικών χωρών καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο οδικώς. 

• Ισχυροποίηση και οικονομική ανάπτυξη σημαντικών αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Περιφέρεια (π.χ. χώρες Βαλκανίων). Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από Βουλγαρία ξεπέρασαν τα 2,2 εκ. ενώ 
οι επισκέπτες από Ρουμανία σημείωσαν αύξηση το διάστημα 2016 – 2019 κατά 222,6%

• Οι πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι της Περιφέρειας μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Sports & activities) 
προσφέροντας μία μοναδική επαφή του επισκέπτη με τη φύση. Η ύπαρξη μεγάλης έκτασης προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες των κατοίκων για τουριστική ανάπτυξη, 
εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο εφαρμογής ρυθμίσεων προστατευτικού χαρακτήρα που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ήπιας τουριστικής αξιοποίησης με στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου αλλά 
και την «εκπαίδευση» των επισκεπτών και των συμμετεχόντων σε ήπιες τουριστικές δραστηριότητες ως προς την κουλτούρα  σεβασμού στο περιβάλλον και τη φύση

• Τα νησιά της Περιφέρειας, και ιδίως η Θάσος, ενώ αποτελούν τους μόνους ανεπτυγμένους προορισμούς της Περιφέρειας στο προϊόν Ήλιος & Θάλασσα έχουν σημαντικά περιθώρια εμπλουτισμού του 
μέσω των συμπληρωματικών προϊόντων οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού

• Η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της αρχαίας Εγνατίας Οδού, μοναδικής πολιτιστικής διαδρομής που ενώνει τη δύση με την ανατολή και τον αρχαίο με τον σύγχρονο πολιτισμό, προσφέροντας 
δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών ιστορικών/πολιτιστικών διαδρομών διαπεριφερειακής και διαβαλκανικής συνεργασίας με οφέλη για τους παρακείμενους προορισμούς και πόλεις

• Η εξέλιξη της ιστορίας που αποτυπώνεται σε πλήθος μνημείων της ΑΜΘ καθώς και η πολυπολιτισμικότητα που διακρίνεται, στην αρχιτεκτονική, στα θρησκευτικά μνημεία ακόμα στη γαστρονομία δίνουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης σύνθετων τουριστικών προϊόντων έχοντας ως βάση περιηγήσεις και πολιτιστικές διαδρομές που μπορούν να προσελκύσουν το διεθνές ενδιαφέρον και να αναδείξουν σημεία και 
γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας που τελέστηκαν στα εδάφη της ΑΜΘ όπως η ανάπτυξη της Σαμοθράκης στη διάρκεια των Κλασσικών χρόνων και ο εκχριστιανισμός της περιοχής με την έλευση και τη 
διαδρομή του Απόστολου Παύλου

• Βελτίωση της επισκεψιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που το διάστημα 2010 – 2019 διπλασίασαν τους επισκέπτες, δείχνοντας τη δυναμική που διαθέτουν και δίνοντας την ευκαιρία να 
γίνουν έργα αναβάθμισης και βελτίωσης των υποστηρικτικών υποδομών 

• Σε Θάσο, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη υπάρχουν καλές προοπτικές ο τουρισμός σκαφών αναψυχής να αναδειχθεί σε υποστηρικτικό τουριστικό προϊόν εφόσον αυξηθούν οι θέσεις ελλιμενισμού. Μία 
ευέλικτη λύση είναι οι πλωτές προβλήτες, εφόσον υπάγονται σε Φορέα Διαχείρισης (άρα εντός λιμένων) που αντιμετωπίζει θέματα παροχής υπηρεσιών, ασφάλειας και θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• ‘Ύπαρξη ιαματικών πηγών αναγνωρισμένες από την αρμόδια επιτροπή και επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την ανάδειξη και αξιοποίηση τους
• Πλήθος αλιευτικών καταφυγίων εντοπίζεται στο παράκτιο μέτωπο της Περιφέρειας δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού
• Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης των ταξιδιωτών για εμπειρίες Sports & activities, Τουρισμού Περιπέτειας και Φυσιολατρικού Τουρισμού αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και πόρους της 

Περιφέρειας (π.χ. ορειβατικά καταφύγια, περιπατητικές διαδρομές, καγιάκ). Η εν λόγω τάση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καθώς η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να παρέχει τουριστικά προϊόντα που την 
καθιστούν προορισμό τεσσάρων εποχών με έμφαση στο χειμώνα και τις δραστηριότητες εξωτερικού χώρου το καλοκαίρι (πχ. Καταρράκτες Σαμοθράκης)  

• Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για «εναλλακτικά» και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες που δεν εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα και 
παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης της Περιφέρειας για τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (π.χ. Αγροτουρισμός και 
Οικοτουρισμός). Η Περιφέρεια έχει αναπτύξει το Δίκτυο Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Θράκης με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν συνέργειες και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες 

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία. Η Περιφέρεια διαθέτει σε πλειοψηφία μονάδες 
ενοικιαζόμενων δωματίων κατηγορίας 2 κλειδιών που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν προς αυτή την κατεύθυνση

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά) που 
συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθούν υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα τρόφιμα με τη χρήση βιώσιμων διαδικασιών. Η παραπάνω ζήτηση δίνει περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης της τοπικής 
παραγωγής και ενισχύει τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη ενός ενιαίου brand που θα βασίζεται στις πρώτες ύλες και στην 
γαστρονομική πολυπολιτισμικότητα

• Η Καβάλα παρουσιάζει καλές προοπτικές για την ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού (ιχθυόσκαλες, παλιό κάστρο, αεροδρόμιο) και χρήζει προσοχής και επένδυσης. Παράλληλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και 
Αλεξανδρούπολη διαθέτουν χαρακτήρα ως προς τη γαστρονομία αλλά απαιτούνται επενδύσεις, κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιο

• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες 
Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας επιτρέπει την ανάπτυξη του οδικού τουρισμού, που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση λόγω της ασφάλειας που παρέχει ως προς την έκθεση σε συνθήκες που ευνοούν την 
μετάδοση του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 
(π.χ. Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και η Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό 
την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των 
τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών 

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αναβάθμισης υποδομών που προστατεύουν το περιβάλλον στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πρόγραμμα LIFE, 
Κινούμαι Ηλεκτρικά, Πράσινο Ταμείο)

• Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης)
• Αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό κοινό 

και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι του 2020)

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους πιο ανταγωνιστικούς και εδραιωμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (π.χ. Χαλκιδική, Σποράδες) καθώς και από Περιφέρειες (όπως π.χ.
η Κεντρική Μακεδονία) που διαθέτουν ανταγωνιστικότερο τουριστικό προϊόν και πόρους (φυσικά τοπία, παραλίες, πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους), γεωγραφική τοποθεσία και συνδεσιμότητα
με βασικές αγορές, πιο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και καλύτερη προβολή & προώθηση του προϊόντος τους

• Γειτνίαση με τη Τουρκία και η ρευστότητα στις σχέσεις με την γείτονα χώρα μπορούν να επηρεάσουν την τουριστική ζήτηση της Περιφέρειας δεδομένου ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική αγορά
εισερχόμενου τουρισμού

• Ισχυρός ανταγωνισμός κυρίως στον ΜΙCE & City Break τουρισμό από την πόλη της Θεσσαλονίκης

• Η σημαντική αύξηση των επισκέψεων σε συνδυασμό με την ήπια αύξηση των διανυκτερεύσεων και τη σημαντική μείωση της μέσης διαμονής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Περιφέρεια αξιολογείται από
τους επισκέπτες ως συμπληρωματικός τουριστικός προορισμός ή ως προορισμός με μειωμένες δυνατότητες για ενασχόληση με πολλές δραστηριότητες και πολλά επισκέψιμα μέρη

• Σημαντική υστέρηση στην προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές περιοχές. 

• Ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων καταλύματος (πολλές σε πλήθος με μικρή δυναμικότητα) δυσκολεύει την οργανωμένη συνεργασία με διεθνείς tour and tourist agents και απαιτεί τη δημιουργία 
δικτύων και πρωτόκολλων συνεργασίας

• Περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων στην Περιφέρεια και διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από έλλειψη
προϊόντικής στόχευσης, χαμηλή επισκεψιμότητα και τουρισμό χαμηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας

• Απουσία επαρκούς στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς η τουριστική αγορά έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια

• Μη υλοποίηση έργων υποδομών για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών / πυλών εισόδου της Περιφέρειας (Νυμφαία και Κήποι)

• Οικονομικά προβλήματα και αδυναμίες σε μεγάλους τουριστικούς πράκτορες που δύναται να επιφέρουν οικονομική δυσχέρεια στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας λόγω του υψηλού βαθμού
εξάρτησης του τουριστικού προϊόντος από αυτούς

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων, που αναμένεται να ενταθούν λόγω της οικονομικής
κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία

• Υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία επιφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το δαιδαλώδες
και πολυεπίπεδο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων (Ν. 4412/2016) που αυξάνουν τον κίνδυνο για μη απορρόφηση των σημαντικών πόρων της νέας ΠΠ 2021-
2027

• Η ανάπτυξη πλωτών προβλητών χωρίς την ύπαρξη Φορέα Διαχείρισης εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών (σκάφη, επιβάτες, πληρώματα), την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την
υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εικόνα του ναυτικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος …
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• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορoνοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής
ύφεσης, να δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:

−συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων

−κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

−καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. η κρουαζιέρα και οι long haul πτήσεις

−Η ανάκαμψη συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει σημαντικά αβέβαιο και αποσπασματικό δημιουργώντας τις ανάλογες αναταράξεις στον κύκλο της
οικονομίας του τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που η οικονομική κρίση συνδέεται με μια υγειονομική κρίση επιφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στην καταναλωτική
συμπεριφορά (π.χ. έντονα αισθήματα ανασφάλειας, υψηλή προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

−Αυξάνεται ο βαθμός της κρατικής εξάρτησης (σύνδεση ρευστότητας με κρατικά επιδόματα και παροχές και κεντρικός σχεδιασμός ελέγχου τουριστικής κίνησης)

• H κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες στρατηγικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στις ήδη επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές αλλά και την αλλαγή στρατηγικής του παρεχόμενου
τουριστικού προϊόντος (καταλύματα με πιστοποιήσεις βιώσιμης και πράσινης λειτουργίας), δημιουργώντας νέες και άγνωστες προκλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η
αύξηση της θερμοκρασίας και η εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σε επαναξιολόγηση της τουριστικής περιόδου.

• Η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων –ιδίως όσων σχετίζονται με δραστηριότητες στη φύση- και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας των
επισκεπτών έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση το αυξημένο επίπεδο συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και δικτύωσης των επιχειρήσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ζητούμενο

• Η λειτουργία του Κράτους στον τομέα του τουρισμού σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο, η οποία ακόμη διέπεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ελλιπή και μη εξειδικευμένη στελέχωση των αρχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες του τουρισμού

Threats – Απειλές

…που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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