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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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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) αποτελεί ένα σύμπλεγμα νησιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τη μεγάλη απόσταση από την
ηπειρωτική χώρα, την απόσταση μεταξύ τους καθώς και ότι βρίσκονται στην ανατολική πλευρά των συνόρων της χώρας. Η 
συνδεσιμότητα τους βασίζεται στις λιμενικές υποδομές και τις αερομεταφορές.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια

Άλλες Υποδομές ΠρόσβασηςΠύλες Εισόδου / Εξόδου1
Δευτερεύοντες Λιμένες/Μαρίνες

Λιμάνι Εύδηλου, Ικαρία: εξυπηρετεί βόρεια πλευρά Ικαρίας

Λιμάνι Μούδρου, Λήμνος: εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση

Λιμάνι Σκάλας Καλλονής, Λέσβος: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 
ιδιωτικά σκάφη

Λιμάνι Σκάλας Ερεσού, Λέσβος: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 
ιδιωτικά σκάφη 

Λιμάνι Πλωμαρίου, Λέσβος: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 
ιδιωτικά σκάφη 
Λιμάνι Μεστών, Χίος: εξυπηρετεί επιβατική και εμπορική κίνηση

Λιμάνι Πυθαγόρειο, Σάμος: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 
ιδιωτικά σκάφη

Λιμάνι Καρλόβασι, Σάμος: εξυπηρετεί επιβατική κίνηση

Μαρίνα Μυτιλήνης και Λιμάνι Σιγρίου, Λέσβος

Μαρίνα Βαθύ, Σάμου

Μαρίνα Χίου

Σάμος

Λιμάνι Σάμου

Διεθνής Αερολιμένας 
«Αρίσταρχος ο Σάμιος»

• Ως πύλες εισόδου από το εξωτερικό στην Περιφέρεια λειτουργούν οι αερολιμένες Σάμου και Λέσβου, ακολουθούν οι αερολιμένες Λήμνου και Χίου, ενώ ο αερολιμένας Ικαρίας εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού. 
• Κάθε νησί της Περιφέρειας διαθέτει λιμάνι ως κύρια υποδομή πρόσβασης σε αυτό, ενώ εντοπίζεται και πλήθος μαρίνων και μικρών/δευτερευόντων λιμένων με σημαντικότερα αυτά του Εύδηλου (Ικαρία), Μεστών 

(Χίος), Καρλόβασι (Σάμος) και Μούδρου (Λήμνος). 
• Λόγω της νησιωτικής φύσης της Περιφέρειας, το οδικό δίκτυο και οι χερσαίες μεταφορές περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, με σημασία ανάλογη της έκτασης και του πληθυσμού του νησιού που εξυπηρετούν.

Λέσβος

Λιμάνι Μυτιλήνης

Διεθνής Αερολιμένας Λέσβου 
«Οδ. Ελύτης»

Λήμνος

Λιμάνι Μύρινας

Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου 
«Ήφαιστος»

Χίος

Λιμάνι Χίου

Κρατικός Αερολιμένας Χίου 
«Όμηρος»

Ικαρία

Λιμάνι Αγ. Κήρυκος

Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας 
«Ικάριος»

Αγ. Ευστράτιος

Λιμάνι Αγ. Ευστρατίου

Ψαρά

Λιμάνι Ψαρών

Οινούσσες

Λιμάνι Οινουσσών

Φούρνοι

Λιμάνι Φούρνων

1. Περιστασιακά οριζόμενος από την ΥΠΑ μέσω ετησίως εκδιδόμενης Υπουργικής Απόφασης ως Πύλη Εισόδου/Εξόδου της χώρας

Πηγές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
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Το εθνικό οδικό δίκτυο στα νησιά της Περιφέρειας έχει συνολικό μήκος 124,3 χλμ., το επαρχιακό οδικό δίκτυο ανέρχεται σε 1.252 χλμ., 
ενώ το αγροτικό δίκτυο, εκτείνεται σε ~2.600 χλμ., παρουσιάζει όμως προβλήματα βατότητας και ποιότητας ενώ εμφανίζει παράλληλα 
ελλείψεις οδικού δικτύου και επαρκούς προσβασιμότητας σε σημεία ενδιαφέροντος.

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο

Οδικοί Άξονες

Σύμφωνα με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, στην Περιφέρεια έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στο εσωτερικό δίκτυο των οδικών αρτηριών, 
κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο, παραμένουν όμως σημαντικές ανάγκες ανάπτυξης και βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του επαρχιακού οδικού δικτύου, για την μείωση των χρονοαποστάσεων και την 
άμβλυνση της επικινδυνότητας των δρόμων. 

ΠΕ Σάμου
• Το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ καλή 

κατάσταση. 
• Όλοι οι οικισμοί συνδέονται μεταξύ τους 

και με τον κεντρικό οδικό άξονα. 
• Οι οδοί του δικτύου βρίσκονται σε πολύ 

καλή κατάσταση. 
• Έχει γίνει ήδη πρόβλεψη και είναι υπό 

εκτέλεση έργα για βελτίωση μέρους του 
οδικού δικτύου του νησιού.

ΠΕ Λήμνου
• Ο βασικός οδικός άξονας είναι σε πολύ 

καλή κατάσταση και ξεκινά από την 
Μύρινα, προσεγγίζει το Αεροδρόμιο και 
καταλήγει στο Μούδρο.

• Διακλαδώσεις του βασικού άξονα οδηγούν 
στους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού, οι 
βασικότεροι από τους οποίους 
αναφέρονται στη συνέχεια:
o Επαρχιακή οδός Μύρινας- Καλλιθέας, 
o Επαρχιακή οδός Πλάκα-Ρωμανού
o Επαρχιακή οδός Κατάλακκο-Κορνός
o Επαρχιακή οδός Μούδρου-Σκανδάλι.

• Το οδικό δίκτυο του νησιού είναι 
ασφαλτοστρωμένο στο μεγαλύτερο τμήμα 
του και σε μέτρια κατάσταση.

ΠΕ Λέσβου
• Το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού, ενώνει 

τα δύο λιμάνια του νησιού, της Μυτιλήνης 
και του Σιγρίου. 

• Διακλαδώσεις των βασικών οδών οδηγούν 
στο αεροδρόμιο και τα τουριστικά θέρετρα. 

• Η πόλη της Μυτιλήνης έχει 3 εξόδους: 
Η βόρεια έξοδος οδηγεί στο ΒΑ τμήμα του 
νησιού και διέρχεται από το παλαιό λιμάνι 
και τη βιομηχανική ζώνη, η νότια οδηγεί 
προς τον κόλπο της Γέρας και το 
αεροδρόμιο και η δυτική οδηγεί μέσω της 
διεθνούς οδικής αρτηρίας σε όλους τους 
υπόλοιπου οικισμούς. 

• Σε γενικές γραμμές το οδικό δίκτυο είναι 
καλής βατότητας με εξαίρεση την ορεινή 
περιοχή του Ολύμπου και τη ΒΔ πλευρά 
του νησιού.

ΠΕ Ικαρίας
• Στην Ικαρία, το οδικό δίκτυο είναι 

περιορισμένο και απαιτεί εκτεταμένα έργα 
βελτίωσης. 

• Επαρχιακοί οδοί, ασφαλτοστρωμένοι και σε 
σχετικά καλή κατάσταση, υπάρχουν μόνο 
στο βόρειο- ΒΑ τμήμα του νησιού, οι 
οποίες συνδέουν τους περιμετρικούς 
οικισμούς του Αρμενιστή και του Ευδήλου 
με τις ΝΑ ακτές και το Λιμάνι του Αγίου 
Κηρύκου. 

• Το υπόλοιπο, νοτιοδυτικό, τμήμα του 
νησιού υστερεί σε υποδομές, αφού οι 
οικισμοί συνδέονται με μη 
ασφαλτοστρωμένες οδούς.

ΠΕ Χίου
• Το κεντρικό οδικό δίκτυο της Χίου συνδέει 

την πόλη της Χίου με τα κυριότερα χωριά 
του νησιού. 

• Οι οδοί στην πλειοψηφία τους είναι 
ασφαλτοστρωμένοι και σε πολύ καλή 
κατάσταση. 

• Προβλήματα παρουσιάζονται στο βόρειο 
τμήμα του νησιού λόγω κατολισθήσεων. 

• Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται 
κυρίως από χωματόδρομους, ενώ τα 
τμήματα που είναι ασφαλτοστρωμένα είναι 
σε κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς 
συντήρησης.

Πηγές: ΣΜΠΕ του ΠΕΣΠΚΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (2019)
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Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν κομβικό σημείο στην προσβασιμότητα της Περιφέρειας και στην ενδοπεριφερειακή και 
διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι σημαντικό μέσο συνδεσιμότητας της Περιφέρειας με την ηπειρωτική
χώρα αλλά και το εξωτερικό, με τις διεθνείς πτήσεις να αποτελούν τα 4 από τα 5 δρομολόγια της Περιφέρειας κατά τους θερινούς 
μήνες. 

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Λιμένες, Αεροδρόμια

Λιμένες
• Το θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών (επιβατών & εμπορευμάτων) παρουσιάζει αυξημένους περιορισμούς, καθώς τα κεντρικά λιμάνια της Περιφέρειας συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα αποκλειστικά μέσω του 

Πειραιά, του Λαυρίου και της Καβάλας.  
• Η Περιφέρεια εκτείνεται πάνω σε σημαντικούς θαλάσσιους μεταφορικούς άξονες, τον άξονα Βορρά-Νότο που συνδέει τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου με το βόρειο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας που επιτρέπει τη 

δημιουργία ενός εμπορικού δικτύου που θα διέρχεται από τα Βόρειο Αιγαίο και θα καταλήγει στα παράλια της Τουρκίας. Ο δεύτερος άξονας Ανατολής-Δύσης συνδέει την Περιφέρεια με τον Πειραιά καθώς διέρχεται 
από το Νότιο Αιγαίο και προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με την Εύβοια και τη Φωκίδα, καταλήγοντας στη Δυτική Ελλάδα. 

• Από τους λιμένες που διαθέτει η Περιφέρεια, κεντρική θέση στο δίκτυο μεταφορών κατέχουν οι λιμένες της Μυτιλήνης, του Σιργίου Λέσβου, των Μεστών Χίου, στη Σάμο το Βαθύ και το Καρλόβασι και της Λήμνου. 
Στα μικρότερα νησιά ο ρόλος των λιμένων είναι σημαντικός καθώς αποτελεί την μοναδική πύλη μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης. 

• Στο Αναθεωρημένο ΠΧΠ εξετάζονται σειρά έργων ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών που στόχο έχουν να ενισχύσουν τον θαλάσσιο τουρισμό, να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα της Περιφέρειας και να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα των εμπορικών θαλάσσιων δικτύων. 

Σημεία εστίασης λιμενικών υποδομών
• Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής εκμετάλλευσης των θαλάσσιων δικτύων καθώς αποτελεί «σταυροδρόμι» σε ένα στρατηγικό πλέγμα θαλάσσιων μεταφορικών αξόνων.
• Ο αριθμός των λιμανιών και των μαρίνων που υπάρχουν εντός της Περιφέρειας δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, των σκαφών αναψυχής και την ευρύτερη ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισμού με ειδικούς λιμένες, καταφύγια και αγκυροβόλια (λιμένες Σάμου για έργα αναβάθμισης και υποδοχής πλοίων κρουαζιέρας, Μυτιλήνης για κατασκευή κρηπιδώματος για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, 
Πέτρας Λέσβου με δυνατότητα επέκτασης για ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων και κρουαζιερόπλοιων)

• Για την κάμψη των διαπεριφερειακής απομόνωσης προωθείται η δημιουργία θαλάσσιων συνδέσεων με περισσότερους ηπειρωτικούς κόμβους όπως η Κύμη και ο Βόλος, νησιά της ΠΝΑ και την Κρήτη.
• Σε ενδοπεριφερειακό πλαίσιο προωθείται η διεύρυνση της ακτινωτής συνδεσιμότητας των νησιών σε μία κυκλική ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα μειώσει το βαθμό απομόνωσης των μικρών νησιών.
• Εξετάζεται η δημιουργία νέων ακτοπλοϊκών λιμένων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας, όπως στη Μυτιλήνη και τη Χίο, με τη δυνατότητα ανάπτυξης λιμενικών ζωνών πολλαπλών χρήσεων

Σημεία εστίασης αερομεταφορών
• Βελτίωση στις αεροπορικές υποδομές ώστε να φιλοξενούν μεγαλύτερα αεροσκάφη (αερολιμένες Χίου και Μυτιλήνης)
• Βελτίωση των ελικοδρομίων και της υπηρεσίας των υδροπλάνων στα μικρά νησιά ώστε να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη και ασφαλέστερη σύνδεση με μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα
• Ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων που δεν θα βασίζονται στον κεντρικό κόμβο της Αθήνας με νησιά του Νότιο Αιγαίου, την Κρήτη και την Αλεξανδρούπολη

Πηγές: ΣΜΠΕ του ΠΕΣΠΚΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (2019)

• Από το 2015 παρατηρείται σταδιακή αύξηση στις αφίξεις των 5 αεροδρομίων της Περιφέρειας. 
• Το 2019 οι αφίξεις ανήλθαν σε 640 χιλ. εκ των οποίων το 46,7% αφορούσε διεθνείς πτήσεις, ποσοστό που παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2015, με τις διεθνείς αφίξεις να αντιστοιχούν στο 59,5% τον 

συνολικών αφίξεων. Το 2019 το 66,3% των διεθνών πτήσεων είχε ως προορισμό τη Σάμο και το 28,6% τη Λέσβο και ένα μικρό ποσοστό τη Λήμνο και τη Χίο.

Αεροδρόμια
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Οι σημαντικότεροι λιμένες της Περιφέρειας βρίσκονται στα νησιά της Χίου, της Σάμου, της Μυτιλήνης, της Λήμνου και της Ικαρίας.
Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

ΜυτιλήνηΣάμοςΧίος

Λιμένας ΜυτιλήνηςΛιμένες ΣάμουΛιμένες Χίου

• Διαθέτει εμπορικό/επιβατικό σταθμό και τουριστικό λιμένα όπου 
καταπλέουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής.

• Συνδέεται με τον Πειραιά με ένα βραδινό δρομολόγιο και δύο 
φορές την εβδομάδα πραγματοποιείται και δεύτερο δρομολόγιο, 
διαρκείας 12 ωρών.

• Επιπλέον, πραγματοποιούνται τακτικά δρομολόγια προς τη 
Μύκονο και τη Σύρο. Από το λιμάνι αναχωρούν σκάφη που  
μεταφέρουν επιβάτες προς το Αϊβαλί της Τουρκίας.

• Το λιμάνι της Μυτιλήνης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβατική 
κίνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια του Βόρειου Αιγαίου. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 2019 το 27,3% των 
αφίξεων στα λιμάνια της Περιφέρειας αφορά το λιμάνι της 
Μυτιλήνης.

• Διαθέτει εμπορικό / επιβατικό σταθμό και τουριστικό λιμένα 
όπου καταπλέουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής.

• Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την εβδομάδα 
και διάρκεια ταξιδιού περισσότερες από 10 ώρες. 

• Ο λιμένας χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση με το Κουσάντασι 
της Τουρκίας

• Το λιμάνι του Καρλόβασι χρησιμοποιείται κυρίως για διασύνδεση 
με τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου

• Το λιμάνι της Σάμου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή επιβατική 
κίνηση σε σχέση με τα λιμάνια της Μυτιλήνης και της Χίου. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 2019, μόνο το 5,8% 
των αφίξεων στα λιμάνια της Περιφέρειας αφορά το λιμάνι της 
Σάμου. 

• Διαθέτει εμπορικό/ επιβατικό σταθμό και τουριστικό λιμένα 
όπου καταπλέουν κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής.

• Συνδέεται με τον Πειραιά με ένα βραδινό δρομολόγιο και δύο 
φορές την εβδομάδα πραγματοποιείται και δεύτερο δρομολόγιο. 
Το ταξίδι έχει διάρκεια ~8 ώρες. 

• Επίσης συνδέεται με το Τσεσμέ της Τουρκίας με δρομολόγια 
τουριστικών σκαφών.

• Το λιμάνι των Μεστών χρησιμοποιείται κυρίως για εμπορικούς 
λόγους

• Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα του 2019, το 26,1% των 
αφίξεων στα λιμάνια της Περιφέρειας αφορά το λιμάνι της Χίου. 

Λήμνος Ικαρία
Λοιποί Λιμένες

Λιμάνι Μύρινας / Μούδρου Λιμάνι Άγιου Κήρυκα/ Εύδηλου

• Διαθέτει εμπορικό / επιβατικό σταθμό
• Συνδέεται με τη Μύκονο, την Πάτμο, τη Σύρο και την Καβάλα
• Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την εβδομάδα 

και διάρκεια ταξιδιού περισσότερες από 20 ώρες.
• Συνδέεται με το Λαύριο με δρομολόγια 3 φορές την εβδομάδα 

και διάρκεια ταξιδιού 10 ώρες.
• Διαθέτει τουριστικό λιμένα όπου καταπλέουν κρουαζιερόπλοια 

και σκάφη αναψυχής.
• Το λιμάνι του Μούδρου χρησιμοποιείται κυρίως για εμπορικούς 

λόγους.

• Διαθέτει εμπορικό / επιβατικό σταθμό
• Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την εβδομάδα 

και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 7,5 ώρες 
• Διαθέτει τουριστικό λιμένα όπου καταπλέουν κρουαζιερόπλοια 

και σκάφη αναψυχής
• Συνδέεται με τη Μύκονο και τη Σύρο
• Το λιμάνι του Εύδηλου χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με 

τον Πειραιά, τη Σάμο και άλλα νησιά του Αιγαίου αλλά και για 
εμπορικά πλοία

• Ψαρά: Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την 
εβδομάδα και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 7 ώρες 

• Άγιος Ευστράτιος: Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 3 
φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 8,5 ώρες 

• Οινούσσες: Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την 
εβδομάδα και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 10 ώρες 

• Φούρνοι: Συνδέεται με τον Πειραιά με δρομολόγια 2 φορές την 
εβδομάδα και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 9 ώρες 

Πηγές: Εθνική Στρατηγική Λιμένων 

Λιμένες
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Η Περιφέρεια διαθέτει 3 αεροδρόμια τον Διεθνή Αερολιμένα Λέσβου «Οδ. Ελύτης», τον Διεθνή Αερολιμένα «Αρίσταρχος ο Σάμιος» και
τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος».

Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

ΧίοςΣάμοςΜυτιλήνη

Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος»Διεθνής Αερολιμένας «Αρίσταρχος ο Σάμιος»Διεθνής Αερολιμένας Λέσβου «Οδ. Ελύτης»

• Βρίσκεται 4 χλμ. από το κέντρο της Χίου
• Συνδέεται καθημερινά με  το «Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος», η πτήση 

διαρκεί μία ώρα.
• Με τακτικές πτήσεις συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη, τη Λήμνο, τη 

Μυτιλήνη, τη Ρόδο και τη Σάμο ενώ κατά τους θερινούς μήνες 
πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς διεθνείς προορισμούς 
όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

• Ο αερολιμένας Χίου δέχεται το 26,5% των αφίξεων που 
πραγματοποιούνται στη ΠΒΑ από εσωτερικές πτήσεις και μόλις το 
0,4% των διεθνών πτήσεων. 

• Το διάστημα 2015-2019 παρουσιάστηκε σημαντική μείωση στις 
διεθνείς αφίξεις που έφτασε το 89,0%. Το ίδιο διάστημα οι αφίξεις 
από πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 36,3%.

• Το αεροδρόμιο της Χίου εμφανίζει προβλήματα (μικρός διάδρομος 
προσγειώσεων/ απογειώσεων) και είναι αναγκαία η αναβάθμιση 
των υφιστάμενων υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
μεγάλων αεροσκαφών με την επέκταση του διαδρόμου, χώρων 
στάθμευσης αεροσκαφών και του κτηρίου του αεροσταθμού.

• Ο αερολιμένας Σάμου βρίσκεται 14χλμ από το Λιμάνι της Σάμου, 
37 χλμ. από το Καρλόβασι και 4 χλμ. από το Πυθαγόρειο. 

• Συνδέεται καθημερινά με 2 πτήσεις με το «Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος» και με μία πτήση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 
Οι πτήσεις έχουν διάρκεια περίπου μία ώρα. Επιπλέον συνδέεται 
με τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Λήμνο και τη Ρόδο. Το αεροδρόμιο κατά 
τους θερινούς μήνες συνδέεται με διεθνείς προορισμούς όπως η 
Ολλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία και η Σουηδία.

• Το Δεκέμβριο του 2015 το αεροδρόμιο πέρασε στη διαχείριση της 
Fraport. Τα έργα αναβάθμισης στα οποία προχώρησε η νέα 
διαχειρίστρια εταιρεία περιλάμβαναν επέκταση του αεροδρομίου 
και αύξηση των σταθμών check in, των πυλών, των σημείων 
ασφαλείας και ελέγχου καθώς και τη  βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

• Ο αερολιμένας Σάμου δέχεται το 18,7% των αφίξεων που 
πραγματοποιούνται στη ΠΒΑ από εσωτερικές πτήσεις και το 66,3% 
των διεθνών πτήσεων. 

• Το διάστημα 2015-2019 ήταν ο μοναδικός αερολιμένας της 
Περιφέρειας Αιγαίου που παρουσίασε αύξηση στις αφίξεις, κατά 
14,4% στις πτήσεις εσωτερικού και 6,7% στις πτήσεις εξωτερικού.

• Βρίσκεται 8χλμ. από την πόλη της Μυτιλήνης.
• Συνδέεται καθημερινά με πτήσεις με το «Αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος», η πτήση διαρκεί μία ώρα. Επιπλέον συνδέεται με τη 
Θεσσαλονίκη, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λήμνο και τη Ρόδο.

• Κατά τους θερινούς μήνες συνδέεται με διεθνείς προορισμούς όπως 
η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Ο αερολιμένας Μυτιλήνης δέχεται το 40,2% των αφίξεων που 
πραγματοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο από εσωτερικές πτήσεις και 
το 28,6% των διεθνή πτήσεων. 

• Το Δεκέμβριο του 2015, το αεροδρόμιο πέρασε στη διαχείριση της 
Fraport και εισήχθη στο επενδυτικό σχέδιο αναβάθμισης που 
προώθησε η εταιρεία. Τα έργα περιλάμβαναν νέο τερματικό 
σταθμό, καθώς και συνολική επέκταση του αεροδρομίου και 
αύξηση των σταθμών check in.

• Το διάστημα 2015-2019 παρουσιάστηκε μείωση στον αριθμό των 
διεθνών αφίξεων. Η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται το 2016 
(58,3%) ενώ από το 2016 σημειώνεται σταδιακή αύξηση χωρίς να 
έχει φτάσει ο αριθμός των αφίξεων στο επίπεδο του 2016.

• Ανάγκη αναβάθμισης για εξυπηρέτηση μεγάλων αεροσκαφών

Αεροδρόμια

Πηγές: ΥΠΑ, aerodromo.com.gr, airlines.gr
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των κυριότερων πόλεων της Περιφέρειας.
Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Μυτιλήνη Χίος

Πληθυσμός: 
Η πόλη της Μυτιλήνης αριθμεί 27.871 κατοίκους

Πληθυσμός: 
Η πόλη της Χίου αριθμεί 26.850 κατοίκους.

Πληθυσμός: 
Η πόλη της Σάμου αριθμεί 6.191 κατοίκους.

Εκπαίδευση: 
Το 12,9% του πληθυσμού του Δήμου Λέσβου είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εκπαίδευση:
Το 16,0% του πληθυσμού του Δήμου Χίου είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαίδευση:
Το 13,3% του πληθυσμού του Δήμου Σάμου είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή : 
Το 50,7% των κατοίκων στην ΠΕ Λέσβου είναι ανήκει στην 
ηλικιακή ομάδα 20-64

Ηλικιακή Κατανομή:
Το 54,0% των κατοίκων στην ΠΕ Χίου ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα 20-64.

Ηλικιακή Κατανομή: 
Το 54,0% των κατοίκων στην ΠΕ Σάμου ανήκει στην ηλικιακή 
ομάδα 20-64

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: 
Στην ΠΕ Λέσβου το 37,9% του πληθυσμού είναι οικονομικά 
ενεργός

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: 
Στην ΠΕ Χίου το 38,4% του πληθυσμού είναι οικονομικά 
ενεργός

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: 
Στην ΠΕ Σάμου το 40,1% του πληθυσμού είναι οικονομικά 
ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: 
Στην ΠΕ Λέσβου, το 8,7% των εργαζομένων απασχολείται σε 
αυτό τον κλάδο της οικονομίας

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: 
Στην ΠΕ Χίου, το 7,1% των εργαζομένων απασχολείται σε 
αυτό τον κλάδο της οικονομίας

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: 
Στην ΠΕ Σάμου, το 14,6% των εργαζομένων απασχολείται σε 
αυτό τον κλάδο της οικονομίας

Σάμος

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός)
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Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας 

Έργο Π/Υ
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

• Κατασκευή/ αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής- Σιγρίου | ΠΕ Λέσβου - € 58.912.810 € 58.912.810 Ολοκλήρωση 2023

• Οδικός Άξονας Καλλονής-Πέτρας (Α΄ Φάση) | ΠΕ Λέσβου - € 20.985.821 € 20.985.821 Ολοκλήρωση 2023

• Περιφερειακή Οδός Οικισμού Εύδηλου | ΠΕ Ικαρίας - € 8.755.000 € 8.755.000 Ολοκλήρωση 2023

• Παράκαμψη οικισμού Θανούς | ΠΕ Λήμνου - € 6.198.568 € 6.198.568 Ολοκλήρωση 2021

• Κατασκευή Κεντρικού Λιμένα στους Φούρνους | ΠΕ Ικαρίας - € 4.300.000 € 4.300.000 Ολοκλήρωση 2022

• Δρόμος για την Παράκαμψη της Πόλης | ΠΕ Χίου - €  5.728.802 €  5.728.802 Ολοκλήρωση 2020

• Αναβάθμιση Λιμένα Σιγρίου | ΠΕ Λέσβου - € 14.800.000 € 14.800.000 Ολοκλήρωση 2020

• Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» αποτελεί η αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των νησιών και επιδίωξη της πραγματικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εσωτερικής & εξωτερικής χωρικής & κοινωνικής συνοχής και διατήρηση της 
ιδιαίτερης νησιωτικής φυσιογνωμίας κάθε νησιού. 

• Για τον Άξονα Υποδομές Μεταφορών του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 αντιστοιχεί προϋπολογισμός €60 εκατ. με 19 έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα τα οποία συνέβαλαν στην βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας, στην αποσυμφόρηση των μεγάλων οικιστικών περιοχών με περιφερειακές οδούς, αύξηση της προσβασιμότητας σε κόμβους μετακίνησης όπως αεροδρόμια και λιμάνια.

• Παρακάτω παρουσιάζονται σημαντικά έργα αναφορικά με την ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας:

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών (ΣΠΕΜ) – Αναθεώρηση 2019, Eπίσημη Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Τα αναπτυξιακά σχέδια για την βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στοχεύουν στην βελτίωση του οδικού δίκτυο, την αναβάθμιση των 
αεροδρομίων και των λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών σε ενδοπεριφερειακό & διαπεριφερειακό επίπεδο, 
την βελτίωση συνδέσεων των τουριστικών προορισμών και την άμβλυνση των συνθηκών απομόνωσης.

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Οδικό Δίκτυο
 Παρακάμψεις μεγάλων οικισμών με κατασκευή περιφερειακών οδών και 

παρακάμψεων (π.χ. Πυθαγορείου Σάμου, Χώρα Σάμου, Καρλόβασι, 
Παλαιόκαστρο Σάμου, οικισμός Θανούς)

 Βελτίωση οδικών συνδέσεων με επιβατικούς σταθμούς που λειτουργούν ως 
κόμβοι εισόδου/ εξόδου

 Βελτίωση επαρχιακών οδών Λέσβου: 
− Οδικός Άξονας Καλλονή - Σίγρι, Λέσβος: Βελτίωση μήκους 21 χλμ της 

υφιστάμενης οδού - Κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 25,7 χλμ

Αεροδρόμια
 Αναβάθμιση υπηρεσιών ασφάλειας και γενικότερων παρεχόμενων 

υπηρεσιών στα αεροδρόμια Ικαρίας και Χίου 
 Αναβάθμιση υποδομών, συντήρηση διαδρόμου στο αεροδρόμιο Λήμνου

Λιμένες
 Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων στο λιμένα Μύρινας
 Κατασκευή κεντρικού λιμένα Φούρνων
 Επέκταση λιμένα Μυτιλήνης
 Έργα αναβάθμισης στο λιμένα Σάμου
 Βελτίωση λιμενικών υποδομών Αγ. Κηρύκου
 Μαρίνα Χίου (παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης από 

το ΤΑΙΠΕΔ, αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής με στόχο τα σκάφη 
αναψυχής και εγκαταστάσεις για χρήση τουρισμού αναψυχής)

 Νέος Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σιγρίου, Λέσβος (προϋπολογισμού 
€15 εκατ.)

 Υποδομές υδροπλάνων

Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Στόχοι Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 

Μεγάλη απόσταση μεταξύ των κατοικήσιμων νησιών της Περιφέρειας Βελτίωση συνδέσεων τουριστικών προορισμών

Μεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική χώρα Άμβλυνση των συνθηκών απομόνωσης

Σύνορο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βελτίωση διασύνδεσης των νησιών σε ενδοπεριφερειακό & διαπεριφερειακό 
επίπεδο

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών (ΣΠΕΜ) – Αναθεώρηση 2019
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Υπό κατασκευή Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)*

11 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 4.650 MWh

ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)*

Στον τομέα της ενέργειας στην Περιφέρεια, η ηλεκτροδότηση των νησιών γίνεται κατά κύριο λόγο από 6 αυτόνομους σταθμούς 
παραγωγής, με τη ΔΕΗ να λειτουργεί ως ο μοναδικός παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου. Επίσης, υπάρχουν εγκατεστημένα αιολικά πάρκα στην Σάμο, την Λέσβο, την Λήμνο και τα Ψαρά. Ταυτόχρονα, διαθέτει αιολικό 
δυναμικό που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη αιολικών πάρκων, ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται το αιολικό πάρκο Μελάνιος Χίου.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΣΠ)

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς: 141,6MW

ΙΚΑΡΙΑ

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 6.900

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 46.080

ΣΑΜΟΣ

ΧΙΟΣ

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 38.780

ΨΑΡΑ

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 345

ΛΕΣΒΟΣ

ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 49.500

* Αναπτύσσονται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (θυγατρική της ΔΕΗ).

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγές: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΙΣΧΥΣ: 0,6 MWh

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΑΜΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 1,74 MWh

ΑΓ ΣΩΖΩΝ ΛΗΜΝΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 2,3 MWh

ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 1,8 MW

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΑ

ΙΣΧΥΣ: 0,8 MWh

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 1,6 MWh

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ II ΣΑΜΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 2,7 MW

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΣΧΥΣ: 0,39 MW

ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
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Η κατανάλωση ενέργειας με την μορφή πετρελαίου έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας 
(Λέσβο, Σάμο και Χίο) και η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από τον τουρισμό.  

Βασικές υποδομές| Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Σύστημα Ενέργειας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Κύρια Χαρακτηριστικά

• Αυτόνομο σύστημα με 31 σταθμούς παραγωγής 593W, 
18 Σταθμούς Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας 13MW,
3 σταθμούς (2 MV) σε ψυχρή εφεδρεία).

• Δεν είναι συνδεδεμένο με το ηπειρωτικό δίκτυο της 
Ελλάδας, παρουσιάζοντας χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας 
τροφοδότησης. Στο ΠΧΠ Β. Αιγαίου αναγνωρίζεται ως 
βασική κατεύθυνση η διασύνδεση με το ηπειρωτικό 
δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποτελεί 
και προϋπόθεση για την αύξηση του ποσοστού 
εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας.

• Βασίζεται σε αυτόματες μονάδες παραγωγής 
παρουσιάζοντας μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο 

• Παρουσιάζει έντονες εποχιακές διακυμάνσεις και αύξηση 
της ζήτησης λόγω του τουρισμού

• Παρουσιάζει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ετήσιας αύξησης 
της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος

• Διαθέτει υποσχόμενο δυναμικό ΑΠΕ βασισμένο κυρίως 
στην αιολική ενέργεια

Κύριες Προκλήσεις & Προτεραιότητες

• Περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο
• Διασύνδεση των νήσων  της Περιφέρειας με το Αλιβέρι
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ για την κατασκευή νέων αιολικών 

πάρκων και συντήρηση/ εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων.  

• Μείωση εκπομπών CO2
• Ασφάλεια εφοδιασμού και βελτίωση αξιοπιστίας 

τροφοδότησης
• Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο από την 

πλευρά της παραγωγής όσο της κατανάλωσης 
(εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης), με έμφαση σε δημόσια κτίρια, νοικοκυριά και 
ξενοδοχειακές μονάδες

• Μείωση κόστους παραγωγής και επιβάρυνσης 
καταναλωτών

Σημαντικές Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις

• Διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου η οποία θα ολοκληρωθεί 
το 2028 και θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. 

• Περιλαμβάνει τη διασύνδεση σε Υψηλή Τάση των νησιών Λήμνος, 
Λέσβος, Σκύρος, Χίος και Σάμος και μέσω αυτών (με διασυνδέσεις 
Μέσης Τάσης) τα νησιά Ικαρία και Αγαθονήσι.

• Έχει δρομολογηθεί μέσω ιδιωτικών και πιλοτικών έργων, η υλοποίηση 
διαφόρων υβριδικών σταθμών, όπως του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας) για τη μετατροπή του Άη Στράτη σε «Πράσινο 
Νησί», ενώ λειτουργεί ήδη Υβριδικός Σταθμός ΑΠΕ στην Ικαρία.

• Το έργο «Αιγαίο Ζεύξη» της Ρόκας, το οποίο έχει λάβει άδεια 
παραγωγής από το 2010 και έκτοτε, εξαιτίας της κρίσης η διαδικασία 
ωρίμανσής του «πάγωσε». 

• Το έργο που έχει αδειοδοτηθεί περιλαμβάνει την ηλεκτρική 
διασύνδεση Λέσβου, Λήμνου και Χίου μεταξύ τους και με την 
ηπειρωτική χώρα καθώς και την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 
706 ΜW στα τρία νησιά.

• Οι μέχρι σήμερα κατατεθειμένες επενδυτικές προτάσεις προβλέπουν 
την εγκατάσταση 97 ανεμογεννητριών στη Χίο ισχύος 150MW, 110 
στην Ικαρία 330MW, 125 στη Λήμνο 250MW, 153 στη Λέσβο 306 MW.

• Η ζήτηση ενέργειας στα νησιά παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα με αιχμή την τουριστική περίοδο, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την επαρκή και συνεχή τροφοδοσία των νησιών με ενέργεια. 
• Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές που παρατηρούνται τα τελευταία έχουν επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό και η πρόσφατη πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19) επέδρασε επίσης αρνητικά. 
• Παρόλα αυτά, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί σταδιακά όταν θα επανέλθει η κανονικότητα. Η ανάγκη κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης συνάδει με την στρατηγική προτεραιότητα 

ενεργειακής αναβάθμισης του νησιού μέσω της διασύνδεσης της Περιφέρειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αλιβερίου.
• Η προώθηση ειδικά της αιολικής ενέργειας γίνεται μέσω της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων και την συνεχή συντήρηση των υπαρχόντων με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ,  Έρευνα Deloitte-Remaco
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Το πιο κομβικό και εμβληματικό εγχείρημα για το ενεργειακό τομέα της Περιφέρειας είναι η διασύνδεση των νησιών με σταθμούς ΚΥΤ. 
Πιο συγκεκριμένα τα νησιά Βορείου Αιγαίου θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και με το Αλιβέρι έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή 
ενέργειας από ηπειρωτικές περιοχές. Το έργο διασύνδεσης εντάσσεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2023 και ο Π/Υ 
φτάνει τα €935 εκατ., με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.  

Βασικές υποδομές| Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων του νέου ΔΠΑ, διαμορφώνεται ένα Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των νέων στόχων
που θέτει το Εθνικό Σύστημα για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030, σε συνδυασμό με την αλλαγή της σύνθεσης του μείγματος παραγωγής και την ένταξη νέων συστημάτων αποθήκευσης.

Ενεργειακός Σχεδιασμός
• Η Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καταδεικνύει την ανάγκη διασύνδεσης των 

νησιών του Βορείου Αιγαίου με την Ηπειρωτική χώρα και υπογραμμίζει ότι παρόλο που το κόστος 
για αυτά τα νησιά είναι μεγάλο και θα καθυστερήσει η απόσβεση της επένδυσης, θα επιφέρει 
αυτονομία η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε μία ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης.

• Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί και ιδιωτικές επενδύσεις σε αιολικά πάρκα. 
• Στην Σκαμνιούδα της Λήμνου λειτουργούν από το 2003 2 αιολικά πάρκα ισχύος 4,2 και 4,8 MW     

Ενεργειακή Διασύνδεση Β. Αιγαίου

Βόρειο Αιγαίο- Αλιβέρι

• Η διασύνδεση των νησιών της Περιφέρειας στο ΚΥΤ Αλιβερίου περιλαμβάνει το σύνδεσμο ΣΡ 250MW μεταξύ ΚΥΤ Αλιβερίου και Χίου και τη 
σύνδεση των λοιπών νησιών με υποβρύχια καλώδια 150kV. 

• Τα λοιπά μικρά νησιά προβλέπεται ότι συνδέονται με καλώδια ΜΤ με τα γειτονικά ή θα παραμένουν αυτόνομα. Η ίδια διασύνδεση μπορεί να 
γίνει πάλι με υποβρύχια καλώδια ΕΡ 150kV, μέσω ΚΥΤ Αλιβερίου-Σκύρου-Λέσβου, αντί του συνδέσμου ΣΡ Αλιβερίου-Χίου. 

• Προϋπολογιζόμενο κόστος: €2.042 εκατ. για ΚΥΤ Αλιβερίου-Σκύρου-Λέσβου και €1.945 εκ για ΣΡ Αλιβερίου-Χίου

Ωφέλειες

• Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της 
Περιφέρειας
με σημαντικά οφέλη στην οικονομική τους δραστηριότητα.

• Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω της σταδιακής μείωσης 
παραγωγής ενέργειας από τους υφιστάμενους σταθμούς.

• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

• Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
• Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας.
• Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
• Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές 

(έως €800 εκατ., εκ των οποίων τα μισά αφορούν την Κρήτη).

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco
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Στην Περιφέρεια οι μεγαλύτερες απαιτήσεις αφορούν την άρδευση και την ύδρευση, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
χάραξης νέων πρακτικών καλής διαχείρισης, με σκοπό να μειωθεί ο αντίκτυπος  των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική 
κληρονομιά και να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης

• Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) των Νήσων Αιγαίου αποτελεί το 14ο ΥΔ της Χώρας (EL14), διαθέτει αξιόλογο υδατικό δυναμικό λόγω του μεγέθους και των 
υψηλών ορεινών όγκων, και αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες απορροής: Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. 

• Το έδαφος των νησιών του ΥΔ διακρίνεται σε πεδινό, ορεινό και ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται σε Σάμο (1.433μ.) και Χίο (1.297μ.) 
• Τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά με εξαίρεση τη Λέσβο και τη Χίο, σε συνδυασμό με τη γεωλογική διαμόρφωσή τους και την μικρή 

έκταση τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου και αξιόλογων υδρολογικών λεκανών. Έτσι η αποστράγγιση των νερών της βροχής 
πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη. Οι κυριότερες ανάγκες σε νερό αφορούν την άρδευση και την 
ύδρευση και σε ένα μικρό για την κτηνοτροφία (1,2%), ενώ οι ανάγκες για βιομηχανική χρήση είναι ελάχιστες.

• Η ζήτηση σε νερό του ΥΔ Νήσων Αιγαίου καλύπτεται, εν μέρει, από 
o Γεωτρήσεις εκμετάλλευσης υπόγειου δυναμικού για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης ή μικρών βιομηχανιών και κτηνοτροφίας
o Λιμνοδεξαμενές και φράγματα
o Μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών
o Μεταφορά νερού με υδροφόρες

• Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της υδροδότησης των νησιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά και οφείλεται κυρίως στην αλλαγή από 
αγροτικές/κτηνοτροφικές οικονομίες σε οικονομίες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, κτλ.), γεγονός που αύξησε τη ζήτηση νερού και οδήγησε στη μεγάλη 
απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης.

• Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες, καταρτίστηκε το σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του ΥΔ Νήσων Αιγαίου, με στόχο την αποφυγή της περαιτέρω επιδείνωσης, την προστασία και βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των 
μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων καθώς και των άμεσα εξαρτωμένων χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων. Για να επιτευχθεί ο 
συγκεκριμένος στόχος, απαιτείται η εφαρμογή του Προγράμματος Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων

• Κρίσιμα θέματα αποτελούν η εξασφάλιση πόσιμου νερού σε ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα, η εξασφάλιση νερού για την γεωργία, ο συντονισμός των 
φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του, η εξασφάλιση διαύλων επικοινωνίας με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του Δικτύου Παρακολούθησης των υδατικών συστημάτων. 

• Σε περιφερειακό επίπεδο, η αρμόδια αρχή για την διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια είναι η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑΙ) με έδρα την 
Μυτιλήνη στη Λέσβο, ενώ κύριος πάροχος ύδρευσης (και αποχέτευσης) και παροχής νερού είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της 
Περιφέρειας.

• Σε αυτό το πλαίσιο στην Περιφέρεια προωθούνται, μεταξύ άλλων, δράσεις που ως σκοπό έχουν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής και λοιπές υποδομές, την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης 
και την προστασία και αποκατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων 

Πηγές: Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14), Ιούνιος 2017 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
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Βασικές υποδομές| Υποδομές συλλογής & επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων

• Οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί της Περιφέρειας, Χίος και Λέσβος, διαθέτουν αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ενώ από τους υπόλοιπους 15 οικισμούς υπάρχουν 5 οικισμοί χωρίς τα απαραίτητα έργα 
υποδομής (δίκτυα ή/και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων-ΕΕΛ) που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων, από τους οποίους μόνο η Αγία Παρασκευή προβλέπεται να συνδεθεί με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Καλλονής ενώ οι άλλοι 4 οικισμοί υπολείπονται δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ. 

• Από τους υπόλοιπους 8 οικισμούς, οι 5 διαθέτουν ΕΕΛ σε λειτουργία (Πλωμάρι, Μήθυμνα, Καρλόβασι, Κοκκάρι και Πυθαγόρειο) και οι υπόλοιποι 3 (Πέτρα, Μύρινα και Σάμος) έχουν σε εξέλιξη έργα κατασκευής τόσο 
ΕΕΛ όσο και ΔΑ. 

• Καθίσταται σαφές ότι η έλλειψη ορθής διαχείρισης των Λυμάτων και των Υγρών Αποβλήτων επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
κυρίως στον τομέα της μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής ενέργειας, Ορισμένες από αυτές διαθέτουν σύστημα καθαρισμού αποβλήτων ενώ άλλες τα απορρίπτουν χωρίς καμία κατεργασία. 

• Επίσης, τα απόβλητα ελαιοτριβείων, κυρίως σε Λέσβο και Σάμο, δεν υφίστανται σχεδόν καμία επεξεργασία και διατίθενται απορρίπτονται απευθείας στη θάλασσα. 
• Σημειώνεται ωστόσο ότι οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ διαθέτουν Σύστημα Κατεργασίας Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ), ενώ στη Χίο λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χίου.

Υποδομές αποχέτευσης και Διαχείριση Λυμάτων

Μεγάλα Αστικά Κέντρα και Περιφερειακά Έργα

Πηγές: Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Βορείου Αιγαίου, ΔΕΥΑ Μυτιλήνης, ΔΕΥΑ Χίου, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) 
αναλαμβάνει την εύρεση και 
αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων 
για την υλοποίηση έργων.

• Μερικά από τα έργα της είναι:
− Σύνδεση νέας γεώτρησης 

Αγ. Μαρίνας με εξωτερικό δίκτυο
− Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης 

οικισμών 
− Μελέτη διαχείρισης υγρών 

αστικών αποβλήτων
− Υδροδότηση & έργα όμβριων 

υδάτων στη Νότια περιοχή 
− Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

Λέσβος

• Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Δήμου Καρλοβασίων 
υλοποιεί τα παρακάτω έργα:
− Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Δ. 

Σάμου
− Ανάπτυξη Συστημάτων Συλλογής 

Βιοαποβλήτων Δ. Σάμου
− Αντικατάσταση Εσωτερικού 

Δικτύου Ύδρευσης Πόλεως 
Σάμου 

− Έργο που αφορά τα 
Δευτερεύοντα Αποχετευτικά 
Δίκτυα Ακάθαρτων Και Όμβριων 
Υδάτων Πόλεως

Σάμος

• Η ΔΕΥΑΧ έχει υλοποιήσει/υλοποιεί 
τα παρακάτω έργα:

− Μονάδα αντίστροφης ώσμωσης. 
με δυναμικότητα 2000 κ.μ./ 
ημέρα για τις ανάγκες της ΔΕ 
Αγίου Μηνά

− Δίκτυα άρδευσης Κάμπου από 
Φράγμα Κόρης Γεφύρι, με 
προϋπολογισμό €2.340.000

− Μελέτη Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Ν. 
Χίου

− Έργα υποδομής διαχείρισης 
ακάθαρτων και όμβριων υδάτων 
και ύδρευσης Δ. Ψαρών

Χίος-Ψαρρά 

• Έχουν υλοποιήσει/υλοποιούν τα 
παρακάτω έργα:
− Βελτίωση της διαχείρισης 

πόσιμου νερού στους οικισμούς 
Κοντοπουλίου και Μούδρου

− Έργα συλλογής επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων Μούδρου, 
Λύχνων και Ρωμανού, Δ. Λήμνου

− Κατασκευή ταμιευτήρα 
ύδρευσης του οικισμού 
Οινουσσών

Λήμνος- Άγιος Ευστράτιος-Οινούσσες

• Έχουν υλοποιήσει/υλοποιούν τα 
παρακάτω έργα:

− Μελέτη Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης (Masterplan) Ν. 
Ικαρίας

− Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας 
νερού οικισμών

Ικαρία

Η Περιφέρεια παρουσιάζει έλλειψη ορθής διαχείρισης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων. 
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Η Περιφέρεια αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων.
Βασικές υποδομές| Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

• Στην Περιφέρεια βρίσκονται 116 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), εκ των οποίων οι 80 έχουν αποκατασταθεί, οι 21 
παραμένουν σε λειτουργία και οι 15 βρίσκονται σε διαδικασία άμεσης αποκατάστασης, με 13 από αυτούς να είναι υψηλής και μέσης 
επικινδυνότητας (8 έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 5 δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ούτε έχει γίνει πρόταση χρηματοδότησής) 
και 2 χαμηλής επικινδυνότητας (1 έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ο άλλος δεν έχει χρηματοδοτηθεί, ούτε έχει γίνει πρόταση 
χρηματοδότησης). 

• Επίσης, στην Περιφέρεια υφίστανται οι ακόλουθοι Χ.Υ.Τ.Α.: 
− Χ.Υ.Τ.Α. Λήμνου, λειτουργεί από το 2008 με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης ως  

υπεύθυνο φορέα λειτουργίας 
− Χ.Υ.Τ.Α. Λέσβου, λειτουργεί από το 2009
− Χ.Υ.Τ.Α. ΔΕ Χίου, λειτουργεί από το 2012 
− Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Σάμου (δεν λειτουργεί),
− Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής Σάμου
− Χ.Υ.Τ.Α. Ικαρίας και Φούρνων 

• Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την εισαγωγή της Οδηγίας 2008/98 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (εναρμόνιση εθνικής 
νομοθεσίας με το Νόμο 4042/2012), επιβάλλει τροποποιήσεις των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων και των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. 

• Παράλληλα, περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνολογικές και δημογραφικές εξελίξεις καθώς και οι αιρεσιμότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 επέβαλλαν την 
αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ. Η νέα νομοθετική ρύθμιση αφορά τη διαφοροποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων μεταξύ Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου, αλλά και Ιονίων Νήσων καθώς συστήνονται 2 Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη 
Εταιρία ΟΤΑ μόνο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

• Σύμφωνα με τις προτάσεις του Δ. Λέσβου για την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, τίθενται στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων βάσει της ισχύουσας 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για την επίτευξη των στόχων προτείνονται υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
− Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
− Δίκτυο Πράσινων Σημείων (Green Points)
− Μονάδες Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας 
− Μονάδες Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος
− Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). 
− Αποκατάσταση και σταδιακό κλείσιμο όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
− Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
− Κατασκευή και λειτουργία δικτύου 3 μονάδων κομποστοποίησης

• Συναφές σχεδιαζόμενο έργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης

Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας

Πηγές: European Investment Bank, Έρευνα Deloitte-Remaco 
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει δύο ΤΟΜΥ (1η ΤΟ.Μ.Υ. Χίου, 1η ΤΟ.Μ.Υ. Λέσβου). Επίσης, λειτουργούν συνολικά 6 
Νοσοκομεία, 56 κέντρα υγείας/αγροτικά ιατρεία και μόνο μία ιδιωτική κλινική με έδρα την Χίο. Οι ΤΟ.Μ.Υ. μαζί με τα Κέντρα Υγείας, 
και τα τοπικά Ιατρεία συνιστούν ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, με κύριο στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. 

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Πηγές: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, Απογραφή Κέντρων Υγείας | Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Deloitte-Remaco

Νοσοκομεία

ΤΟΜΥ- Κέντρα Υγείας

• Στην Περιφέρεια λειτουργούν 2 ΤΟ.Μ.Υ (Χίου & Λέσβου) και 7 κέντρα υγείας. 

• Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρέμεινε σταθερός. 

• Ο αριθμός των κλινών μειώθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 5,0%.

• Το νοσηλευτικό προσωπικό μειώθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 8,7%. 

• Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, παρουσίασε σημαντική αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 30,4% .

• Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε αύξηση, στο σύνολο της Χώρας, το 2018 σε σχέση με το 2017, κατά 2,9% και μείωση, κατά 1,4% το 2017 
σε σχέση με το 2016 .  

• Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Λήμνου, Κλίνες 80
• Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» , Κλίνες 250
• Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ«, Κλίνες 120
• Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ικαρίας, Κλίνες 40
• Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», Κλίνες 160
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Στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου δραστηριοποιείται το 2,2% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Οι ΠΕ Λέσβου (39,4%) και Χίου
(24,4%) συγκεντρώνουν συνολικά το 63,8% των επιχειρήσεων. Οι ΠΕ Σάμου, Λήμνου και Ικαρίας συγκεντρώνουν το 18,9%, το 10,2% και 
το 7,1% των σχετικών επιχειρήσεων, 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 Βόρειου 
Αιγαίου, % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου δραστηριοποιείται το 1,8 % των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Οι ΠΕ Σάμου 
(33,0%) και Λέσβου (28,8%) συγκεντρώνουν συνολικά το 61,8% των επιχειρήσεων. Οι ΠΕ Χίου, Ικαρίας και Λήμνου συγκεντρώνουν το 
18,5%, το 13,0% και το 6,7% των σχετικών επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

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

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2019

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, % επί του συνόλου, 2019
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Δυτικής Μακεδονίας

6.651

Ηπείρου

17.893

Αττικής

Σύνολο

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

13,0%

28,8%

6,7%

33,0%

18,5%

Ικαρίας

Λέσβου

Χίου

Λήμνου

Σάμου

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%
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To 2017 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντοπίζεται το 2,8% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage 
service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην τελευταία θέση μεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών. Σε σχέση με το 
2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 9,7%.

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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Καταστήματα τουριστικών ειδών συγκεντρώνονται στις χώρες των νησιών στην Μυτιλήνη, στη Σάμο στη Χίο. Σε όλους τους οικισμούς 
που καταγράφεται τουριστική κίνηση λειτουργούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών (χάρτες, 
κάρτες, είδη ρουχισμού) ή και τοπικών προϊόντων (κρασιά, τυριά, εδέσματα).

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις Πώλησης Τουριστικών Ειδών

ΠΕ Λέσβου: 
• Λέσβος: Μόλυβδος, Πλωμάρι, Βρίσσα, Πολύχνιτος, Άναξος, Ερεσός, Πέτρα, Θέρμη, Πάμφιλα, Παναγιούδα. 
• Λήμνος: Μύρινα, Μούδρος, Πλατύ, Θάνος, Άγιος Δημήτριος, Πλάκα, Ν. Κουτάλη. 
• Άγιος Ευστράτιος
ΠΕ Χίου:  
• Χίος: Δασκαλόπετρα, Βόλισσος, Μεστά, Κάρφας, Πυργί
• Ψαρά
• Οινούσσες
ΠΕ Σάμου: 
• Σάμος: Βαθύ, Πυθαγόρειο, Καρλόβασι, Κοκκάρι, Πύργος, Μαραθόκαμπος.  
• Ικαρία: Άγιος Κήρυκος, Χριστός Ραχών
• Φούρνοι
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Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας βελτιώθηκε κατά ~0,9% και ανήλθε στο 87,1%, κάτι 
που τα κατατάσσει στην 4η θέση μετά την Ήπειρο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ το 2018 βρισκόταν στην 5η θέση μετά την Θεσσαλία. 

Απόδοση | Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
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Καθαριότητας Φαγητό-Ποτό Τοποθεσία Εξυπηρέτηση Σχέση 
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Δωμάτιο Διασκέδαση

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων Βορείου Αιγαίου, 2019 & 2018

2019 2018 GRI 2019 GRI 2018

• Ο μήνας που καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης είναι ο Ιούνιος ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται τον Αύγουστο, τόσο το 2019 όσο και το 2018. 
• Τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στη κατηγορία «Καθαριότητα» και «Εξυπηρέτηση» ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην κατηγορία «Διασκέδαση», μια 

κατηγορία στην οποία τα ξενοδοχεία σχεδόν όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας «γράφουν» τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης. 

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει την 5η υψηλότερη δυναμική μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (29,0% σε σχέση με 24,0% για την περίοδο 2010-2019), υψηλό ποσοστό πλήρους απασχόλησης, ένα από τα υψηλότερα 
επίπεδα εκπαίδευσης (2η μεταξύ των Περιφερειών) αλλά και την 2η μεγαλύτερη μέση ηλικία μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον  τουρισμό

• Οι απασχολούμενοι στον κλάδο του Τουρισμού στην Περιφέρειας 
υπολογίζονται σε 9.144 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 29,0% 
μεγαλύτερο από το έτος 2010, εμφανίζοντας την 5η υψηλότερη 
μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για την περίοδο 2010-
2019

• Η κατανομή μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και των 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 19,0% και 81,0% 
αντίστοιχα

• Οι άνδρες αποτελούν το 49,2% και οι γυναίκες το 50,8% των 
απασχολούμενων 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 10,0% των εργαζομένων 
ανήκουν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης με την Περιφέρεια να 
λαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά το 
ποσοστό πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 42,1 έτη το 2010 σε 41,8 έτη το 2019

Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019

Β.
Αιγαίο

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 9.144 381.856

% Αντρών 49,2% 53,6%

% Γυναικών 50,8% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 90% 82%

% Μερικής απασχόλησης 10% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 41,5 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,1 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 29% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 19% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 81% 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)

5,0%

36,6%

19,5%

15,1%

23,8%
15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, (2019 ) 

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Σύγκριση Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε σχέση με το σύνολο της χώρας
• Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου εμφανίζει μικρότερο πλήθος 

απασχολούμενων αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας (49,2% έναντι 53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα υψηλότερο 
μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών 

• Εμφανίζει ακόμα υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης 
(90,0% έναντι 82,0% για το σύνολο της χώρας, 5η στην κατάταξη 
μεταξύ των Περιφερειών )

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 41,5 έτη, 
εμφανίζει υψηλή απόκλιση σε σχέση με το σύνολο της χώρας 
(38,6 έτη) ενώ είναι η 2η μεγαλύτερη στην κατάταξη

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 2,1) λαμβάνει την 2η θέση μεταξύ των Περιφερειών

Επίπεδο εκπαίδευσης 
εργαζομένων στον κλάδο

2010 2019

Πρωτοβάθμια 20% 10%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 73% 69%

Τριτοβάθμια 5% 19%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 2% 3%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,1

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση 
κατά την περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 10% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες

• Από το 2010 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 
ετών (37,0% των εργαζομένων)

• Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 55+ (23,8%) η οποία ευθύνεται για την υψηλή 
μέση ηλικία των απασχολούμενων, παρά το εξίσου υψηλό μερίδιο της 
κατηγορίας 25-34 ετών

• Σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους (57,0%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 
25-44 ετών

• Έξι στους δέκα εργαζόμενους (63,0%) είναι ηλικίας έως 44 ετών
• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την 

αύξηση της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών από 19,0% το 2010 σε 37,0% το 
2019 και τη μείωση της ηλικιακής ομάδας 45-54 ετών από 28,0% το 2010 
σε 15,0% το 2019.
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% Καταλύματα
19,3%

% Δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης

80,7%

Στην Περιφέρεια το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων αφορά τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (8 στους δέκα) όπου και υπήρξε 
υψηλή θετική μεταβολή (+62,0%) σε σχέση με το 2010 σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στα καταλύματα με μείωση -30,0% κατά την 
περίοδο εξέτασης.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Σύνολο
9.144

εργαζόμενοι
Καταλύματα

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι ανομοιογενής με 
οκτώ στους δέκα εργαζόμενους να αφορά την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία καταλύματα σε σχέση με τις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (64,5% έναντι 47,5% αντίστοιχα)

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά -30,0% έναντι +62,0% στις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία μειώθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, πάρα ταύτα παραμένει υψηλότερη 
για την κατηγορία καταλύματα (51,6 έτη έναντι 39,1 ετών για την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης)

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης
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Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Πλήθος εργαζομένων, Περίοδος 2010-2019, ανά κατηγορία

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 1.764

% αντρών 35,5%

% Γυναικών 64,5%

% Πλήρους απασχόλησης 100%

% Μερικής απασχόλησης 0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 51,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,0

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 -30%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,2

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 7.380

% Αντρών 52,5%

% Γυναικών 47,5%

% Πλήρους απασχόλησης 88%

% Μερικής απασχόλησης 12%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 39,1

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,1

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 62%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1
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Στην Περιφέρεια η Πλήρης απασχόλησης διατηρείται σταθερά σε ποσοστό πλησίον ή άνω του 90% ενώ το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης 
των εργαζομένων εμφανίζει σημαντική αύξηση λόγω της αύξησης του ποσοστού των απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών 2010-2019

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

• Από ποσοστό 47,1% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο εμφανίζει υψηλή 
μεταβλητότητα φτάνοντας από 37,9% το 2016 σε 60,4% το 2014. 

• Το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 50,8% το έτος 2019 ενώ γενικά δεν μπορεί να ειπωθεί ότι 
κάποιο εκ’ των δύο φύλλων εμφανίζει σταθερά το υψηλότερο μερίδιο στην απασχόληση.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 20,0% σε σχέση 
με το 38,7% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών.

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια ξεπερνάει το 90,0% των απασχολούμενων 
για την πλειοψηφία των ετών, ενώ τα τελευταία έτη (2017-2019) η μερική απασχόληση περιορίζεται 
σε ποσοστά κάτω του 10%

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα κατά την περίοδο εξέτασης, 
παρά ταύτα από το έτος 2019 λαμβάνει τιμή 2,1 (μέγιστη τιμή της περιόδου εξέτασης). 

• Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην μείωση των στελεχών με πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την υψηλή 
άνοδο των στελεχών με τριτοβάθμια εκπαίδευση (19,0% για το 2019) ενώ η μείωση για τα έτη 2017 
και 2018 υφίσταται λόγω της υψηλής συμμετοχής στελεχών με πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λαμβάνει την 2η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 12η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 9η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές παραλίες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου για το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα.
Ήλιος & θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες

Κυριότερες Παραλίες Γαλάζια Σημαία Υπηρεσίες Διασκέδασης και Σίτισης

• ΠΕ Χίου: Αγ. Παρασκευή, Αγ. Φωτεινή, Αγιάσματα, 
Άγιος Ισίδωρος, Γιόσωνας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, 
Δημοτική Πλάζ Χίου, Καρφάς, Κοντάρι, Κώμη, Λήμνος, 
Λιθί, Μέγας Λιμώνας, Όρμος Λώ

• ΠΕ Λέσβου: Άναξος, Βατερά, Εφταλού, Κάγια, 
Μόλυβδος, Νυφίδα, Πέτρα, Σκάλα Εφέσου, Άγιος 
Ισίδωρος, Κανόνι Θέρμης, Τσαμάκια, Χαραμίδα

• ΠΕ Λήμνου: Άγιος Ιωάννης, Εβγάτης-Ζεματάς, Θάνος, 
Πλατύ, Ρηχά Νερά

• ΠΕ Σάμου: Γλυκόριζα, Δόρυσσα/Ποτοκάκι, Κέρβελη, 
Λιβαδάκι, Τσαμαδού, Ψιλή Άμμος Μαραθόκαμπου

• Ικαρία: Σεϋχέλλες, Λιβάδι, Μεσακτή Αρμενιστής, 
Πριόνι

• Φούρνοι: Ψιλή Άμμος, Πετροκοπιό, Καμπί, Κασίδι 
• Οινούσες: Μπιλάλι, Ζέπαγος, Ηλιοβασίλεμα, Κάστρο, 

Άγιος Γιάννης, Τσελάπη

• 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 Βορείου Αιγαίου απέσπασε 34 Γαλάζιες 
Σημαίες όσες και το 2019. Η ΠΕ Χίου συγκεντρώνει 
τον υψηλότερο αριθμό (15) Γαλάζιων Σημαιών και την 
ακολουθούν η ΠΕ Λέσβου με 12, η ΠΕ Λήμνου με 5 
και η ΠΕ Σάμου με 2. 

• Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα 
γούστα και όλες τις ηλικίες, από τα ξέφρενα parties, 
μέχρι τις πιο παραδοσιακές βραδιές.

• Καφετέριες, ουζερί και ταβέρνες, αλλά και πολλά 
μπαράκια, προσφέρουν πολλές επιλογές για στιγμές 
χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

• Bars, νυχτερινά μαγαζιά με ζωντανή μουσική, στα 
όμορφα σοκάκια ή στο παραλιακό μέτωπο των νησιών

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες όλων των ειδών 
της μουσικής και χορού, πανηγύρια

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας 
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Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου προσφέρει μία ευρεία γκάμα θαλάσσιων δραστηριοτήτων η οποία είναι ανεπτυγμένη σε όλα τα νησιά της. Η 
ύπαρξη διάφορων μικρών βραχονησίδων περιμετρικά των νησιών καθιστά τις ημερήσιες κρουαζιέρες και τις θαλάσσιες εκδρομές 
ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς τα λιμάνια των νησιών μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετά σκάφη. 

Ήλιος & θάλασσα | δραστηριότητες

Πηγές: Visit Lesvos, Visit Samos, Visit Greece, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ΙΝΣΕΤΕ,  Έρευνα Deloitte-Remaco

• Ημερήσιες κρουαζιέρες στον κόλπο της 
Γέρας στο νησάκι, τη Νησιώπη (Λέσβος), 
Γύρος του Αγίου Ευστρατίου

• Προσέγγιση διάφορων παραλιών μέσω 
θαλάσσης 

• Ημερήσια ταξίδια στην Πάτμο, στα παράλια 
της Τουρκίας και σε γειτονικές βραχονησίδες

Ημερήσιες 
θαλάσσιες εκδρομές

• Λέσβος: Νησίδα Άγιος Βασίλειος (στον Κόλπο 
του Γέρα), Ύφαλος Καβαλούρος (Σίγρι), 
Ύφαλος Μυρμήγκι (Πέτρα)

• Λήμνος: 
Πρασονήσι (Διαπόρι Λήμνου)

• Άγιος Ευστράτιος: 
Δώδεκα Απόστολοι

Καταδύσεις Surfing / Windsurfing / Kitesurfing

• Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Σάμο, την 
Ικαρία και τους Φούρνους ευνοούν τους λάτρεις των 
θαλάσσιων σπορ.

• Τόσο στη Σάμο, όσο και στην Ικαρία υπάρχουν αρκετές 
παραλίες που διαθέτουν άριστες υποδομές για 
windsurfers όλων των επιπέδων, από αρχάριους μέχρι 
πρωταθλητές. 

• Οι πιο γνωστές είναι αυτές του Κοκκαρίου, του 
Πυθαγορείου και της Μυκάλης στη Σάμο, καθώς και 
της Μεσσακτής στην Ικαρία. Στη Λέσβο στους κόλπους 
της Γέρας και της Καλλονής και στην Μυτιλήνη στις 
παραλίες των Βατερών, της Ερεσού, του Σιγρίου, της 
Πέτρας και του Μολύβου.

• Σε πολλές παραλίες των μεγάλων νησιών πχ. Λέσβος, 
Λήμνος, οι λάτρεις του wind και kite surfing μπορούν 
να βρουν κέντρα που δραστηριοποιούνται στα 
θαλάσσια σπορ. Αντίστοιχα, είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένο  στις παραλίες της Μυτιλήνης, των 
Βατερών, της Ερεσού, του Σιγρίου, της Πέτρας και του 
Μολύβου

• Όλα τα νησιά διαθέτουν μεγάλη ακτογραμμή 
και πλούσιο παράκτιο ανάγλυφο

• Θαλάσσιο καγιάκ για την γνωριμία με τα 
νησιά με έναν διαφορετικό από τα 
συνηθισμένα τρόπο

• Μικρά λιμανάκια, σπηλιές με τιρκουάζ νερά, 
ιδιαίτερα φυσικά τοπία και παραλίες 
απομονωμένες για ιδιωτικές βουτιές και 
χαλάρωση

Canoe / Kayak
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Το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό για τον Ναυτικό Τουρισμό, και ιδιαίτερα για την Κρουαζιέρα, ενώ υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού σκαφών αναψυχής μέσω της θεσμοθέτησης και αναβάθμισης μαρίνων και της 
τουριστικής αξιοποίησης των πολλών αγκυροβολίων που προσφέρει η ακτογραμμή του νησιού.

Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Κρουαζιέρα

• Σάμος: Πυθαγόρειο (258 θέσεις)
• Λέσβου: Μυτιλήνης (215 θέσεις),
• Χίος: Καστέλο (274 θέσεις), 

Λημνιών- Βόλισσος Χίου
• Ικαρία: Όρμος Λευκάδας (250 

θέσεις) Άγιος Κήρυκος

Μαρίνες

• Σάμος: Όρμος Μαραθοκάμπου, 
Καρλόβασι

• Λήμνος: Μούδρος
• Χίος: Λημνιά 
• Ικαρία: Άγιος Κήρυκος

Καταφύγια

• Σάμος: Βαθύ, Όρμος 
Μαραθοκάμπου

• Λήμνος: Όρμος Μούδρου
• Λέσβος: Πλωμάρι, Μόλυβδος, 

Πέτρας
• Φούρνοι: Ελιδάκι, Σκαλόφωνο, 

Μπαλί και το λιμάνι των Φούρνων

Αγκυροβόλια

Πηγές: Visit Samos, Visit Lesvos, Visit Ikaria, Visit Greece, Έρευνα Deloitte-Remaco

Σκάφη Αναψυχής
• Σημαντική κατεύθυνση για την ανάπτυξη του τουρισμού αναψυχής στην Περιφέρεια, 

αποτελεί η αύξηση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) σε 
νησιά της Περιφέρειας (Λέσβος - Χίος και μικρότερα νησιά επιρροής τους, Σάμος - Ικαρία και 
μικρότερα νησιά επιρροής τους). 

• Εξίσου σημαντική κατεύθυνση αποτελεί η βελτίωση - εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
τουριστικών λιμενικών υποδομών. 

• Τέλος, η ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 
διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κ.λπ. ανά τουριστικό λιμένα, θεωρείται απαραίτητη για την 
προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επισκεπτών. 

• Η Μυτιλήνη αναπτύσσεται ως πύλη εισόδου επιβατών κρουαζιέρας, η οποία θα περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επιβατών 
• Η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, η Ικαρία και η Λήμνος μπορούν να αναδειχθούν περαιτέρω ως σταθμοί κρουαζιέρας: 

o Ανάδειξη της Λέσβου σε σταθμό κρουαζιέρας για την εξυπηρέτηση κρουαζιέρας εντός του λιμένα στη Μυτιλήνη και το Σίγρι. 
o Η Λήμνος μπορεί να αναδειχθεί σε σταθμό κρουαζιέρας με πρόβλεψη ζώνης για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού λιμένα στη 

Μύρινα και με την αξιοποίηση της ιαματικής πηγής των Θέρμων της κοινότητας Κόρνου.  
o Η ανάδειξη της Χίου σε σταθμό κρουαζιέρας καθίσταται εφικτή μέσω της πρόβλεψης ζώνης για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού 

λιμένα στην πόλη της Χίου και του λιμένα των Μεστών. 
o Η ανάδειξη της Σάμου σε σταθμό κρουαζιέρας μπορεί επίσης να προστεθεί στο δυναμικό των νησιών του Βορείου Αιγαίου με πρόβλεψη ζώνης για εξυπηρέτηση 

κρουαζιέρας εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού λιμένα στο Βαθύ και το Καρλόβασι. 
o Τέλος, η Ικαρία μπορεί και αυτή να αναδειχθεί σε σταθμό κρουαζιέρας με πρόβλεψη ζώνης για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας εντός της λιμενικής ζώνης του επιβατικού 

λιμένα στον Εύδηλο. 
• Επίσης, είναι δυνατή η ήπια ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στα Ψαρά, τους Φούρνους και τον Αγ. Ευστράτιο καθώς αποτελούν μικρά νησιά τα 

οποία είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από κρουαζιερόπλοια. 
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Οι τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά της Περιφέρειας είτε μέσω κρουαζιερόπλοιων είτε μέσω σκαφών αναψυχής έχουν σημαντικές
επιλογές στη διάθεσή τους προκειμένου να αποκομίσουν μία καλή εικόνα του προορισμού τους, καθώς τόσο οι λιμένες που 
υποδέχονται κρουαζιερόπλοια όσο και οι τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) βρίσκονται εντός ή κοντά στον αστικό 
ιστό ενώ έχουν πρόσβαση και σε επίγεια μέσα μεταφοράς (λεωφορεία ταξί) επεκτείνοντας την ακτίνα δράσης τους.

Ναυτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και ικανοποίηση επισκεπτών

Σημεία Ενδιαφέροντος

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες που εισέρχονται στην Περιφέρεια μέσω κρουαζιερόπλοιου ή σκαφών αναψυχής συνοψίζονται παρακάτω: 

• Πυθαγόρειο
• Παραλία Ψιλή Άμμος
• Ευπαλίνειο Όρυγμα
• Σπηλιά του Πυθαγόρα
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Ο Ναός της Ήρας
• Βιότοπος της Αλυκής
• Καταρράκτες Καρλόβασι

Σάμος

• Απολιθωμένο Δάσος
• Παραλία Αγίου Ισίδωρου
• Αλυκές Καλλονής
• Θέρμα του κόλπου Γέρας
• Καταρράκτης Μαν Κάτσα
• Κάστρο Μολύβδου
• Κάστρο Μυτιλήνης
• Μουσείο Έργων Θεόφιλου
• Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Λέσβος

• Παραλία Παρθενόμυτος
• Φαρακλά Όρη
• Υγρότοποι Αλυκής
• Υγρότοποι Χορταρολίμνης 
• Υγρότοποι Ασπρολίμνης 
• Θέατρο Ηφαίστειας
• Κάστρο Μύρινας
• Παναγιά Κακκαβιώτισσα
• Παραλία Κέρου

Λήμνος

• Παραλία Μαύρα Βόλια
• Νέα Μονή
• Δασκαλόπετρα
• Μεσαιωνικό Χωρίο Μεστά
• Πυργί
• Οδός Κένεντι
• Μουσείο Μαστίχας Χίου
• Συνοικία Κάστρου

Χίος Ικαρία

• Παραλία Σεϋχέλλες
• Φαράγγι του Χάλαρη
• Το δάσος του Ράντη
• Ναός Αγίας Ειρήνης Κάμπου
• Αρχαιολογικός Χώρος Κάμπου Ικαρίας

Ψαρά

• Περιοχή Κάβος
• Οικισμός Σπιτάλια
• Παλαιόκαστρο
• Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
• Βραχονησίδα Δασκαλιό

Φούρνοι

• Φώκια Monachus Monachus
• Παραλία Καμπί
• Νησί Θύμαινα

Άγιος Ευστράτιος

• Παραλία Αγίου Ευστρατίου
• Παραλία Αλονίτσι
• Λόφος Αγίου Μηνά
• Μνημείο του Νίκου Σιαλμά
• Ναός Αγίου Βασιλείου

Πηγές:  Έρευνα Deloitte-Remaco

Οινούσσες

• Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών
• Μοναστήρι Ευαγγελισμού
• Παραλία Μπιλάλι 
• Γοργόνα της Αιγνούσσας



34

Η Περιφέρεια διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, με τα πιο γνωστά πολιτιστικά μνημεία να είναι το Ηραίο, το Ευπαλίνειο Όρυγμα 
καθώς και η Πολίχνη. Επίσης, διαθέτει πολύ σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών μνημείων, νεότερων μνημείων αλλά 
και μουσείων, με τα περισσότερα να βρίσκονται στο νησί της Λέσβου. Σημαντικό στοιχείο αποτελούν τα γράμματα και οι τέχνες όπως 
επίσης και η μουσική, ενώ πολλά πολιτισιτκά δρώμενα τελούνται υπο την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι

Μουσεία

Πηγές: Visit Samos, Visit Lesvos, Visit Ikaria, Visit Greece, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Σάμος: Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου,  Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου, Αρχαιολογική Συλλογή Πυθαγορείου, Λαογραφικό Μουσείο του Πνευματικού 
Ιδρύματος Νικόλαου Δημητρίου, Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Καρλοβασίων, Λαογραφικό Μουσείο 
Παγώνδα, Λαογραφικό Μουσείο  Κουμεϊκών, Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Σάμου, Μουσείο Πύργου Λυκούργου Λογοθέτη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Αιγαίου, Μουσείο Βυρσοδεψίας Καρλόβασου, Μουσείο Αργυροχρυσοχοϊας, 

• Λέσβος: Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (Παλαιό), Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης (Νέο), Μουσείο Έργων Θεόφιλου, Μουσείο - Βιβλιοθήκη Τεριάντ, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, Αρχαιολογική Συλλογή Νάπης, Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού, Φούρνος Μεσαγρού, Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης», Eκκλησιαστικό Bυζαντινό Mουσείο, Συλλογή Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, Λαογραφική Συλλογή Αμπελικού , Αρχοντικό Βαρελτζήδαινας, 
Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας, Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922, Μουσείο Σαπωνοποιίας, Μουσείο Ούζου 
Βαρβαγιάννη, Μουσείο Ούζου Ισιδώρου Αρβανίτη. 

• Λήμνος: Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιεία, Λαογραφικό Μουσείο, Πινακοθήκη Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης, 
Κέντρο Ενημέρωσης Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου. 

• Χίος: Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, Βυζαντινό Μουσείο Χίου (Μετζιτιέ Τζαμί), Ναυτικό Μουσείο Χίου, Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη (Βιβλιοθήκη Κοραή), 
Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, Μουσείο Νέας Μονής, Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων, Λαογραφικό Μουσείο Δήμου 
Καμποχώρων, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Φαρμακευτικής, Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο, Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού, κτίριο 
περιοδικών εκθέσεων αρχαιοτήτων «Παλάτι Ιουστινιάνι», Μουσειακή συλλογή Νέας Μονής.

• Ικαρία: Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Κηρύκου, Αρχαιολογικό Μουσείο Κάμπου, Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Πολύκαρπου, Λαογραφικό Μουσείο Βρακάδων,
Λαογραφικό Μουσείο Περδικιού. 

• Ψαρά: Αρχαιολογικό Μουσείο Ψαρών.
• Άγιος Ευστράτιος: Μουσείο Δημοκρατίας 
• Οινούσσες: Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών

• Ιδιαίτεροι πολιτιστικοί πόροι είναι θεματικά μουσεία, όπως είναι το Ναυτικό Μουσείο που βρίσκεται στις Οινούσσες, το Μουσεία Μαστίχας Χίου που βρίσκεται 
στα Καρδάμυλα, καθώς και το Μουσείο Ελιάς που εδρεύει στο Νεοχώρι. 
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Αντίστοιχα, η Περιφέρεια διαθέτει 44 παραδοσιακούς οικισμούς στα νησιά Σάμος, Λέσβος και Χίος με την πλειοψηφία τους να 
βρίσκεται στο νησί της Χίου. Οι παραδοσιακοί οικισμοί, έχουν ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική 
και αισθητική φυσιογνωμία διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον παρελθόν και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Όσον αφορά
τους οικισμούς, υπάρχουν 37 χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, με την πλειοψηφία να βρίσκονται στο νησί της Χίου (27). 

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

Αρχαιολογικοί Χώροι

• Σάμος: Ναός της Ήρας, Ευπαλίνειο Όρυγμα, Πολυκράτεια τείχη, Αρχαιολογικός 
Χώρος των Θερμών, 

• Λέσβος: Αρχαιολογικός χώρος Θερμής, Αρχαίο Θέατρο, Ρωμαϊκό 
Υδραγωγείο της Μυτιλήνης, Αρχαία Μήθυμνα, Αρχαιολογικός Χώρος Αιολικού 
Ιερού Κλοπεδής Λέσβου, Αρχαιολογικός Χώρος του Μέσσου, 
Παλαιοχριστιανική βασιλική Χαλινάδου, Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου 
Ανδρέα Ερεσού, Ακρόπολη της Ερεσού

• Λήμνος: Οικισμός της Πολιόχνης, Ηφαιστία, Ιερό των Καβείρων, προϊστορικός 
οικισμός της Μύρινας, Ιερό Αρτέμιδος στον Αυλώνα Μύρινας Λήμνου.

• Χίος:  Βράχος της Δασκαλόπετρας, Αρχαιολογικός Χώρος Εμποριού, Ναός του 
Απόλλωνα στα Φανά, Ανάβατος

• Ικαρία: Αρχαιολογικός Χώρος Κάμπου, Δράκανο, Ναός της Αρτέμιδος στο ΝΑ-
Ταυροπωλείο

• Ψαρά: Μυκηναϊκός Οικισμός στο Αρχοντίκι, Παλαιόκαστρο, Μαύρη Ράχη 
Ψαρών

• Άγιος Ευστράτιος: Λόφος του Αγίου Μηνά, προϊστορικός οικισμός της Εποχής 
του Χαλκού, Μνημείο Νίκου Σιαλμά

Φρούρια/Κάστρα

• Σάμος: Αρχαιολογικός Χώρος του Κάστρου στο Καρλόβασι, Αρχαιολογικός Χώρος 
Κάστρου Πυθαγορείου.

• Λέσβος: Κάστρο της Μυτιλήνης, Κάστρο Μολύβδου, Κάστρο του Σιγρίου
• Λήμνος: Φρούριο της Μύρινας.

• Χίος: Ρημόκαστρο 
• Ψαρά: Παλαιόκαστρο

Παραδοσιακοί Οικισμοί

• Χίος: Άγιον Γάλα, Αγ. Γεώργιος Συκούσης, Ανάβατος, Αρμόλια, Αυγώνυμα, 
Βέσσα, Βολισσός, Βουνός, Δίευχα, Ελάτα, Έξω Δίδυμα, Ζύφιας, Καλαμωτή, 
Κάμπια, Κατάβασις, Κέραμος, Κόμπος, Λίθιον, Μεστά, Όλυμποι, Παρμπάγια, 
Πατρίκα, Πύργιον, Σιδηρούντα, Τρύπαι, Χάλκειο.  

• Σάμος: Ακαμάτρα, Δαγκάδα, Κοκκάριον, Πεζίον.
• Λέσβος: Αγιασός, Αγ. Μαρίνα, Αφαλώνας, Βατούσα, Μήθυμνα, Μόρια, 

Μυτιλήνη (τμήμα πόλης), Παμφίλα, Παναγιούδα, Πέτρα, Πληγώνι, Πολύχνιτος, 
Συκαμίνεα, Ταξιάρχες.

Πηγές: Visit Lesvos, Visit Samos, Visit Greece, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ΙΝΣΕΤΕ,  Έρευνα Deloitte-Remaco
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Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας βρίσκονται διάσπαρτα ξωκλήσια, μετόχια και μονές. Τα περισσότερα μοναστήρια χτίστηκαν κατά από 
τον 16ου αιώνα και μετά, ενώ υπάρχουν ξωκλήσια και εκκλησίες που χρονολογούνται από τον 10ο και 11ο αιώνα. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (3)

Αγροτικά
Μνημεία

• Σάμος: Μουσείο Σαμιακού Οίνου
• Λέσβος: Ελαιοτριβείο-Μουσείο Βρανά, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου
• Χίος: Μουσείο Μαστίχας Χίου, Perivoli

Εκκλησίες 
Μοναστήρια

• Σάμος: Μονή Αγίας Ζώνης, Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Μονή Τιμίου Σταυρού, Μονή 
Μεγάλης Παναγιάς, Μονή Παναγιάς Βροντιανής, Μονή Αγίας Τριάδας, Μονή του 
Προφήτη Ηλία, Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κακοπέρατου, Μονή Παναγίας Σπηλιανής, 
Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα.

• Λέσβος: Ναός Αγίου Αθανασίου, Ναός Αγίων Θεοδώρων, Ναός Aγίου Θεράποντα, 
Ναός Ταξιαρχών Καγιανίου, Ναός Παναγίας της Αγιάσου, Ναός Παναγιάς της 
Γλυκοφιλούσας, Ναός Παναγίας της Τρουλωτής, Ναός Αγίου Στεφάνου, εκκλησάκι 
της Παναγιάς της Γοργόνας, Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου, Mονή 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Mονή Πυθαρίου, Μονή Περιβολής, Μονή 
Λειμώνος, Μονή της Παναγίας Μυρσινιώτισσας, Mονή Aγίου Iωάννου του Θεολόγου, 
Μονή Δαμανδρίου, Μονή Ταξιαρχών Κάτω Τρίτους. 

• Λήμνος: Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας, Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
Ναός Ταξιαρχών Μούδρου, Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ρεπανίδι, Παναγία 
Κακκαβιώτισσα, Ναός Γέννησης του Χριστού, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, Εκκλησία 
Αγίου Μόδεστου, Ναός Αγίου Γεωργίου Ατσικής, Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, 
Παναγίας Τρυγής, Εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, 

• Χίος: Ναός Παναγίας Κρήνας, Ναός Αγίων Αποστόλων, Ναός Αγίου 
Γεωργίου Συκούση, Εκκλησία Παλιού Ταξιάρχη, Μητρόπολη Χίου (Άγιοι 
Βίκτωρες), Ναός Αγίου Γεωργίου Φρουρίου.

• Ικαρία: Αγία Ειρήνη Κάμπου, Μονή Ευαγγελίστριας, Μονή Οσίας 
Θεοκτίστης, Μονή Ευαγγελισμού Μαυριανού, Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής

• Ψαρά: Ναός του Αγίου Νικολάου και η προτομή του Κανάρη, Μοναστήρι 
της Κοίμησης της Θεοτόκου.

• Άγιος Ευστράτιος: Ναός Αγίου Βασιλείου, Εκκλησία Γέννησης Χριστού, 
Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Ναός Πέντε Μαρτύρων, Ξωκλήσι Αγίου Μηνά.

• Οινούσσες: Μοναστήρι Ευαγγελισμού.

Διατηρητέα 
Κτίρια

• Σάμος: Στο νησί έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα 29 κτίσματα με τα 
περισσότερα να βρίσκονται στο Βαθύ και στο Καρλόβασι

• Λέσβος: 9 διατηρητέα κτίρια στο Δ. Λήμνου, 40 διατηρητέα κτίρια στο 
Δ. Μήθυμνας, 826 κτίρια στο Δ. Μυτιλήνης και 28 κτίρια στο Δ. Πλωμαρίου

• Λήμνος: Το Φρούριο Μύρινας Λήμνου, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο και η περιοχή γύρω από το Φρούριο Κότσινα Λήμνου.

• Χίος: Στον κάμπο Χίου χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης και ως ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία 13 κτίρια καθώς αποτελούν σημαντικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής

• Ικαρία: 8 διατηρητέα κτίσματα, πχ. Οικισμός Αγίου Κηρύκου
• Ψαρά: 9 διατηρητέα κτίρια & 4 κτίρια ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Πηγές: visitgreece.gr, www.visitikaria.gr, visit.lesvos.gr, chios.gr, visit.samos.gr , greek-marinas.gr, ypai.gr 
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Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, ενώ 
αρκετές φορές αυτές παρέχονται δωρεάν από έμπειρους ξεναγούς των Δήμων. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες

Ήθη και Έθιμα

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις

• Σάμος: Διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ, όπου παρουσιάζονται θεατρικές 
παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, επιστημονικά συνέδρια και άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τις Απόκριες αναβιώνει το έθιμο του Καδή.
Στο Μαραθόκαμπο διατηρούν το έθιμο των «Οβίδων ή Τουφεκιών», ενώ στις 23 
Ιουνίου αναβιώνει το έθιμο του Άη Γιάννη του Κλήδονα.

• Λέσβος: Λαϊκά δρώμενα της αποκριάς όπως των Κουδουνάτων του Μεσοτόπου, 
με χαρακτήρα διονυσιακής λατρείας και το Αγιασώτικο καρναβάλι 

• Λήμνος: Έθιμο κακανούρες, έθιμο Μπατατσούδων
• Χίος: Αγιοβασιλιάτικα καραβάκια, έθιμο του Ρουκετοπόλεμου.
• Ικαρία: Έθιμο «Σωρός» ή «Αφανός» που αναβιώνει το Πάσχα, καύση 

ομοιώματος Ιούδα. 

• Σάμος: Στα ναυπηγεία & στο οινοποιείο Σαμιακού Οίνου.
• Λέσβος: Αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις σε αξιόλογα κτίρια εντός της Μυτιλήνης
• Λήμνος: Ξεναγήσεις σε ελαιώνα, ελαιοτριβείο και τυποποιητήριο καθώς και 

µικρές φάρμες οικόσιτων ζώων

• Χίος: Βοτανικός Κήπος Αιγαίου (Νένητα Χίος), ξεναγήσεις στα σημαντικότερα 
μνημεία του νησιού.

• Ικαρία: Γύρος νησιού
• Οινούσσες: Ξενάγηση με θαλάσσιο ταξί.

• Σάμος: Πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τους 
θερινούς μήνες, με πολλές από αυτές να έχουν ρίζες στα πανηγύρια και τις 
εορτές, οι οποίες διοργανώνονται με αφορμή θρησκευτικές εορτές ή 
ιστορικές επετείους. 

• Λέσβος: Η μουσική, οι χοροί, τα πανηγύρια και οι γιορτές του νησιού όπως 
της Παναγίας της Αγιάσου και του Ταξιάρχη Μανταμάδου.

• Λήμνος: Το πανηγύρι της Παναγίας σε πολλές περιοχές του νησιού τον 
Δεκαπενταύγουστο, το πανηγύρι της Παναγιάς Κακκαβιώτισσας την Τρίτη 
του Πάσχα, το πανηγύρι Αγίου Σώζοντα .

• Ικαρία: Ικαριώτικα πανηγύρια, Ικαριώτικα κάλαντα 
• Φούρνοι: Παραδοσιακό γλέντι το Δεκαπενταύγουστο με νησιώτικη ορχήστρα 

και πατροπαράδοτη κοκκινιστή γίδα

Πηγές: Visit Lesvos, Visit Samos, Visit Greece, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ΙΝΣΕΤΕ,  Έρευνα Deloitte-Remaco
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Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 280 τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος, από τους οποίους εκτιμάται ότι περίπου 20-25 έχουν υψηλή 
τουριστική επισκεψιμότητα, αν και λόγω μη τήρησης ειδικών στατιστικών στοιχείων, δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν τα σχετικά 
μεγέθη. Ο συγκεκριμένος τύπος τουρισμού συνδυαζόμενος µε τον οικολογικό, τον πολιτιστικό και ειδικό τουρισμό συμβάλλουν όχι 
µόνο στην αύξηση της τουριστικής κίνησης αλλά και σε μία ισόρροπη κατανομή του χρονικά και χωρικά. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Θρησκευτικός τουρισμός 

• Στους θρησκευτικούς τόπους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται: 
o Η Νέα Μονή στη Χίο που χτίστηκε τον 11ο αιώνα και κατατάσσεται στα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO
o Η Ιερά Μονή Παναγίας Βροντά ή Βροντιανής που είναι το παλαιότερο μοναστήρι της Σάμου
o Η Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου στη Λέσβο
o Ο Άγιος Σώζων πολιούχος και προστάτης της Λήμνου
o Ο Ναός Αγίου Βασιλείου στον Άγιο Ευστράτιο
o Ο Άγιος Κήρυκος, ο οποίος είναι και ο πολιούχος της Ικαρίας. 

• Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μορφή τουρισμού με θετικές προοπτικές εξέλιξης στη ΠΕ Λέσβου, λόγω 
των αξιόλογων θρησκευτικών μνημείων, κυρίως των Μονών Αγ. Ραφαήλ και Ταξιάρχη και του γυναικείου 
Μοναστηριού του Αγ. Ραφαήλ στη θέση Καρυές, τα οποία προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

• Στη ΠΕ Χίου, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι η τρίτη μορφή τουρισμού που έχει προοπτικές ανάπτυξης 
στην περιοχή λόγω του θρησκευτικού ενδιαφέροντος της Μονής Αγίας Μαρκέλλας. 
Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Μονή Μουνδών, καθώς και τα σπήλαια του Αγίου Γάλακτος, µε 
θρησκευτικό, σπηλαιολογικό και, γενικότερα, τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτοί οι λατρευτικοί χώροι σε 
συνδυασμό µε τη Μονή της Χώρας και άλλα αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία του νησιού που έχουν 
καταγραφεί στην πρώτη φάση της μελέτης, μπορούν να περιληφθούν σε πακέτα θρησκευτικού τουρισμού. 

• Στη ΠΕ Σάμου παρατηρείται υστέρηση στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, παρά τη διεθνούς 
σημασίας πολιτιστική κληρονομιά και της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης.

Πηγές: Θρησκευτικός Τουρισμός, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014, Μελέτη για τον Τουρισμό του Βορείου Αιγαίου | ΕΟΤ, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Η Σάμος διαθέτει την βασική της αγορά στην πρωτεύουσα του νησιού το Βαθύ. Εκεί, υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο εμπορικών 
καταστημάτων, επιχειρήσεων, και τουριστικών καταστημάτων. Το Βαθύ δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικής κίνησης, αφού 
διαθέτει και το μεγαλύτερο λιμάνι που συνδέει το νησί με την ηπειρωτική χώρα. 

City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Σάμος

Αγορά
(Shopping)

• Στην πόλη της Σάμου, το Βαθύ, υπάρχει η βασική αγορά του νησιού με τα τουριστικά καταστήματα με κάθε είδους αναμνηστικά και τα ντόπια προϊόντα 
και μετά στο κέντρο, όπου βρίσκεται η εμπορική αγορά. 

Αξιοθέατα
• Βαθύ: Ο επιβλητικός λέοντας στην κεντρική πλατεία-σύμβολο της Ηγεμονίας της Σάμου (1832-1912), η παλιά καθολική Εκκλησία με το άγαλμα της 

Παναγίας στην πρόσοψη, το Μουσείο Κρασιού και τα οινοποιεία και η Πινακοθήκη της πόλης με την πλούσια συλλογή έργων Ελλήνων ζωγράφων.
• Πυθαγόρειο: Μνημείο του Πυθαγόρα, Ναός της Ήρας. 

Θέατρα – Παραστάσεις-
Φεστιβάλ

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου και στην Πορφυριάδα στο Καρλόβασι φιλοξενούνται παραστάσεις, εκδηλώσεις και 
μουσικά δρώμενα από όλη την Ελλάδα. Επίσης, στο Ηραίο διοργανώνεται το «Μουσικό Φεστιβάλ «Ηραία – Πυθαγόρεια». 

Διασκέδαση – Νυχτερινή 
Ζωή

• Εστιατόρια, μεζεδοπωλεία, γραφικές ταβέρνες, καφετέριες και μπαράκια βρίσκονται συγκεντρωμένα, κυρίως στην πόλη της Σάμου, στο Πυθαγόρειο, 
Ηραίο, Κοκκάρι, Καρλόβασι και Μαραθόκαμπο. 

• Στα παραθαλάσσια ή ορεινά χωριά υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες με τοπική κουζίνα, σαμιώτικο κρασί και το εξαιρετικής ποιότητας ντόπιο ούζο.

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco 

• Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για βόλτες είναι το Βαθύ, ή Άνω Βαθύ, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει όμορφα παραδοσιακά σπίτια με 
πανοραμική θέα προς το λιμάνι.

• Επίσης, στην πόλη της Σάμου, το παλαιό Κάτω Βαθύ, το λιμάνι με την όμορφη παραλιακή «περατζάδα», την περιοχή του Λιμένα στο Νέο Καρλόβασι, 
μεγάλη βόλτα περίπου 5χλμ. από το πυθαγόρειο στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Ήρας, περίπατος στο Πυθαγόρειο στο πανέμορφο λιμάνι με το 
χαρακτηριστικό αφιερωματικό μνημείο για τον Πυθαγόρα να δεσπόζει στην είσοδό του. 

Περίπατος στο Νησί
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Η Μυτιλήνη διαθέτει την μεγαλύτερη αγορά του νησιού. Εκεί υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο εμπορικών καταστημάτων, 
επιχειρήσεων, και τουριστικών καταστημάτων. Ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει τα ψώνια του σε ένα μοναδικό περιβάλλον 
που τον ταξιδεύει στην ιστορία, τις παραδόσεις και τα έθιμα των κατοίκων.  

City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Λέσβος

Αγορά
(Shopping)

• Στην οδό Ερμού της Μυτιλήνης υπάρχουν μαγαζιά όλων των ειδών που εκπροσωπούν τον παλιό κόσμο της πόλης: ψιλικατζίδικα, καταστήματα με είδη 
χειροτεχνίας, παλαιοπωλεία, βιβλιοπωλεία, κοσμηματοπωλεία, και τουριστικά καταστήματα. Είναι η οδός του εμπορίου του νησιού και δίνει το στίγμα 
της τοπικής κοινωνίας.

Περίπατος στην Πόλη
• Πόλη Μυτιλήνης: Βόλτα στην Προκυμαία με τα νεοκλασικά κτίρια, τα εστιατόρια και τα καφέ, στα σοκάκια της πόλης αλλά και στην οδό Ερμού με τα 

μοντέρνα καταστήματα, τα παλαιοπωλεία, τα ουζερί και τα ταβερνάκια. 
• Μόλυβδος: κεντρικό λιθόστρωτος δρόμος του οικισμού μέχρι το κάστρο

Αξιοθέατα
• «Άγαλμα της Ελευθερίας», η Εκκλησία του Αγίου Θεράποντα, ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αθανασίου, σημαντικά οθωμανικά μνημεία, όπως το Γενί και 

το Τσαρσί Τζαμί και το επιβλητικό κάστρο της εποχής του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το Μουσείο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου και το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης με έργα διάσημων καλλιτεχνών όπως Πικάσο και Τσαρούχη.

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Ταβερνάκια με ντόπιες γεύσεις και καλόγουστα μπαράκια επάνω σε γραφικές ξύλινες εξέδρες απλωμένες κατά μήκος της παραλίας. 
• Η νυχτερινή ζωή είναι έντονη και ικανοποιεί διαφορετικά είδη διασκέδασης, από μπαρ με ελληνική ή ξένη μουσική μέχρι νυχτερινά κέντρα διασκέδασης 

με ζωντανή μουσική. 
• Στη Σκάλα Ερεσού συγκεντρώνονται πολλά μικρά μπαράκια της Λέσβου.

Θέατρα – Παραστάσεις-
Φεστιβάλ

• Στην Λέσβο διοργανώνεται το «Lesvos Food Fest» μια γιορτή ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας, το «Euphoria International Festival» που στοχεύει στην 
αίσθηση ευφορίας μέσω εναλλακτικών μέσων «θεραπείας». Επίσης ο θεσμός «Λεσβιακό Καλοκαίρι» περιλαμβάνει κάθε χρόνο συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις και πολιτιστικά δρώμενα.

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco, Discover Greece, Visit Lesvos
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Η Λήμνος διαθέτει σημαντικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες για τουρισμό City Break.
City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Λήμνος

Αγορά
(Shopping)

• Ο περίπατος μας στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς της Μύρινας είναι το κέντρο όλου του νησιού, με κάθε λογής μαγαζιά, όπου συνυπάρχουν 
αρμονικά τα πιο σύγχρονα εμπορεύματα με τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. 

Περίπατος στην Πόλη
• Μύρινα: 

Περίπατος στο νέο λιμάνι και τη μαρίνα, «περατζάδα» και ψώνια στην πλακόστρωτη αγορά, ανάβαση στο κάστρο και το λόφο του Αγίου Αθανασίου.

Αξιοθέατα • Λόφος του Αγίου Αθανασίου με το ομώνυμο εκκλησάκι, Κάστρο Μύρινας, Λιμανάκι Μύρινας, Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, Αρχαιολογικό Μουσείο 

Διασκέδαση-
Νυχτερινή Ζωή

• Η πλειοψηφία των bars, clubs και καφετεριών βρίσκονται στη Μύρινα, αλλά υπάρχουν γραφικές καφετέριες και κέντρα διασκέδασης σε ολόκληρο το νησί. 
• Η Μύρινα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία χώρων νυχτερινής διασκέδασης.
• Στο λιμανάκι υπάρχουν ψαροταβέρνες που σερβίρουν φρέσκο ψάρι, ενώ στο Ρωμαίικο Γυαλό υπάρχουν επίσης πολλά μαγαζιά για καφέ και φαγητό.

Θέατρα-Παραστάσεις 
Φεστιβάλ

• Στη Λήμνο διοργανώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Αιγαίου με ταυτόχρονες προβολές σε Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Άγιο Ευστράτιο, Φούρνους, Ψαρά 
και Οινούσσες. Επίσης, λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Οίνου και διοργανώνονται κυρίως κατά την θερινή περίοδο συναυλίες και θεατρικές 
παραστάσεις καταξιωμένων τραγουδιστών και ηθοποιών.

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco
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Η πόλη της Χίου που λέγεται συνήθως και Χώρα, με 29.000 κατοίκους, αποτελεί διοικητικό, πνευματικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και 
εμπορικό κέντρο, και συγχρόνως το σπουδαιότερο λιμάνι του νησιού. Σήμερα είναι μια ζωντανή πόλη, με οικονομική, ναυτιλιακή και 
εμπορική δραστηριότητα, και συγχρόνως εκπαιδευτική και πνευματική, καθώς διαθέτει σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Χίος

Αγορά
(Shopping)

• Στα νότια της πλατείας εκτείνεται ο κεντρικός δρόμος της πόλης, η Απλωταριά. Ο δρόμος διασχίζει τον πυρήνα της παλιάς πόλης, κρατώντας και σήμερα το 
μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης, με πολλά καταστήματα που συνθέτουν μια αξιόλογη αγορά. Στην Απλωταριά βρίσκονται τα περισσότερα κτίρια του 
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, παλιά αρχοντικά κτίρια. 

• Επίσης, το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο με καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ αλλά και καταστήματα τεχνολογίας και τροφίμων. 
• Ακόμα, στο λιμάνι της Χίου υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ και τοπικά προϊόντα όπως προϊόντα με μαστίχα, γλυκά του κουταλιού κτλ.

Περίπατος στην Πόλη
• Περίπατος στον παραλιακό πεζόδρομο του κεντρικού λιμανιού (Προκυμαία), ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα με τις 

καφετέριες, ουζερί, εστιατόρια. Από το κέντρο της πλατείας, η οδός Κένεντι οδηγεί στην επίσημη πύλη του μεσαιωνικού κάστρου της Χίου. Το κάστρο που 
κατοικείται συνεχώς από την εποχή που κτίσθηκε μέχρι σήμερα, αποτελεί μια μοναδική διαδρομή για ξέγνοιαστη βόλτα. 

Αξιοθέατα
Βιβλιοθήκη (Αδαμαντίου Κοραή), Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, πλατεία Βουνακίου, όπου βρίσκονται τα διοικητικά κτίρια της ΠΕ Χίου και το Δημαρχείο, το 
Οθωμανικό τέμενος (Μετζιτιέ Τζαμί), που στεγάζει το Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικός Κήπος, Μπαιρακλή Τζαμί, Οσμανιέ Τζαμί, Οθωμανικές κρήνες, Ναός Αγίου 
Βασιλείου των Πετροκοκκίνων, Μητρόπολη Χίου, Ναός Αγίου Γεωργίου, Καμμένος Πύργος και Γοτθικός Πύργος 

Διασκέδαση-
Νυχτερινή Ζωή

• Η χώρα της Χίου προσφέρει πολλές επιλογές από καφετέριες, ουζερί και ταβέρνες, αλλά και πολλά μπαράκια. 
• Πυρήνα της διασκέδασης αποτελεί η προκυμαία του νησιού, όπου συγκεντρώνονται πολλά καφέ, μπαρ και ουζερί, με θέα το λιμάνι της Χίου. 
• Η νυχτερινή ζωή του νησιού είναι συγκεντρωμένη κυρίως στο κέντρο της πόλης. 

Θέατρα- Παραστάσεις-
Φεστιβάλ

• Στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, λαμβάνουν χώρα συνέδρια και συμβούλια όλων των θεμάτων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και γενικά 
διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Επίσης διοργανώνεται κάθε χρόνο το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου.  

Πηγές: Explore Chios, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Ο συνεδριακός τουρισμός στην Περιφέρεια είναι αρκετά περιορισμένος και η ανάπτυξη του έως τώρα βασίζεται κυρίως σε ιδιωτική 
πρωτοβουλία, με την πλειοψηφία των συνεδριακών εκδηλώσεων να πραγματοποιούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

MICE | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

• Στην Περιφέρεια ο συνεδριακός τουρισμός συγκεντρώνεται στη Μυτιλήνη, τη Λήμνο, τη Σάμο-Καρλόβασι-Πυθαγόρειο και τη Χίο. 
• Οι αίθουσες συνεδριάσεων που διατίθενται κυρίως σε ξενοδοχεία 4* και 5* είναι μεσαίας δυναμικότητας, επομένως δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις για τη 

διοργάνωση διεθνών συνεδρίων.  
• Στη Χίο υπάρχουν αίθουσες συνεδρίων με δυναμικότητα έως 280 άτομα και διατίθενται για τη διοργάνωση επαγγελματικών, εμπορικών και επιστημονικών συνεδρίων, 

συναντήσεων και εκδηλώσεων καθώς επίσης και το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. 
• Στην ανάπτυξη του συνεδριακού-εκθεσιακού τουρισμού συμβάλουν θετικά σημαντικοί παράγοντες, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ύπαρξη αξιόλογων στοιχείων του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
• Οι προοπτικές του συνεδριακού-εκθεσιακού τουρισμού μπορούν να βελτιωθούν αν διευκολυνθεί η αεροπορική και οδική προσβασιμότητα των νησιών της Περιφέρειας. 

Πηγές: HAPCO Δελτία Τύπου, ICCA Statistics 2017-2019, Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού της Ελλάδας | INSETE, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Το τουριστικό προϊόν του αγροτουρισμού δεν είναι αναπτυγμένο στην Περιφέρεια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προτάσεις από 
κατοίκους και φορείς της Περιφέρειας για τον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης γκάμας υπηρεσιών με καλλιέργειες, παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων και φάρμα.

Αγροτουρισμός |Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

Καταλύματα του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας

Λέσβος
• Στην περιοχή Μηλιές Πλωμαρίου βρίσκεται αγρόκτημα που δίνει την 

δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει βόλτες με άλογα και να 
περπατήσει στα μονοπάτια των κοντινών οικισμών. 

• Ο Οικισμός Μηλιές είναι ένα από τους μεγαλύτερους του νησιού, σε 
απόσταση λίγων λεπτών από το οροπέδιο του Καρύωνα και από το λόφο 
Καστέλου. Εκεί μπορεί να θαυμάσει κανείς τα ερείπια του μεσαιωνικού 
κάστρου και το ξωκλήσι του Αγ. Σωτήρος. 

Σάμος
• Μουσείο Σαμιακού Οίνου, όπου ο επισκέπτης ταξιδεύει σε εποχές 

παραδοσιακής οινοποίησης, ενώ μπορούν να μάθουν τη διαδικασία 
παραγωγής κρασιού, και να γευτούν τα κρασιά του Ε.Ο.Σ.Σ.

• Βόλτα με το άλογο, στην παραλία στο Ποτοκάκι
• Περίπατος σε 13 παραδοσιακούς οικισμούς: Άνω Βαθύ, Βουρλιώτες, Παλαιό 

Καρλόβασι, Κουμαραδαίοι, Κουμαίικα, Λέκκα, Μαυρατζαίοι, 
Μαραθόκαμπος, Μυτιληνιοί, Παγώνδας, Πύργος, Σπαθαραίοι & Σταυρινήδες

Χίος
• Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει από κοντά τη διαδικασία παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων όπως η μαστίχα, το μεστούσικο γλυκό κρασί, οι 
χουρμαδοελιές της Χίου κ.ά. μέσα από θεματικές εξορμήσεις στη χιώτικη 
ύπαιθρο που πολλές φορές καταλήγουν και σε μια γαστρονομική έκπληξη. 

• Η συμμετοχή συνδυάζεται με φιλοξενία σε ένα από τα παραδοσιακά 
καταλύματα των μεσαιωνικών χωριών ή του κάμπου της Χίου

Ικαρία
• Οινοποιείο ΑΦΙΑΝΕ στον Προφήτη Ηλία Ραχών.  
• Οινοποιείο / αγροτουριστική μονάδα της οικογένειας Καρίμαλη στις Πηγές 

Ευδήλου, όπου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα ξενάγησης στον 
αμπελώνα, παρακολούθησης μαθημάτων γευσιγνωσίας, μεσογειακής 
μαγειρικής, καθώς και συμμετοχής σε περιπατητικές εκδρομές.

Λήμνος
• Η πλειοψηφία  των αμπελώνων του νησιού βρίσκεται στην περιοχή του 

Αγίου Δημητρίου, ενώ στη θέση Κουρούνι βρίσκεται το επισκέψιμο 
οινοποιείο του Μανώλη Γκαράλη με τα εκλεκτά κρασιά, από σταφύλια 
βιολογικής γεωργίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να  μάθει μυστικά της 
βιολογικής καλλιέργειας των αμπελιών του.

• Στο κέντρο της Λήμνου, μέσα στον κάμπο, στα εύφορα λιβάδια του νησιού, 
βρίσκεται το Λιβαδοχώρι με τους λιθόστρωτους δρόμους, τα πετρόχτιστα 
σπίτια και την Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.

• Στο Καρπάσι, βρίσκεται το επισκέψιμο οινοποιείο του Πέτρου 
Χατζηγεωργίου με δυνατότητα γευσιγνωσίας σε έξι ετικέτες κρασιού

• Η Ατσίκη αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς του νησιού με 
τα γραφικά παλιά σπίτια και την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με 
τοιχογραφίες ρωσικής τεχνοτροπίας.

Δραστηριότητες

• Περιπατητικές εκδρομές σε οικισμούς
• Ιππασία, βόλτα με άλογα
• Ποδηλασία βουνού
• Μαθήματα γευσιγνωσίας
• Γνωριμία με αρχιτεκτονική οικισμών
• Τάισμα ζώων
• Μαθήματα μαγειρικής
• Διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων
• Διαμονή σε παραδοσιακά καταλύματα 

Προϋποθέσεις
• Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και τοποθεσία
• Αξιοθέατα και Περιβάλλον
• Δραστηριότητες
• Αγορά Τοπικών Προϊόντων

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco
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Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν να επιδείξουν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα στην πολύ περιορισμένη επιφάνεια που καλύπτουν. 
Ένα σύνολο από χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, πλούσιο σε ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Η Περιφέρεια 
συγκεντρώνει περισσότερα από 5.000 διαφορετικά είδη ζώων και 1.000 περίπου είδη φυτών. 

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους

• Σάμος: Ο βιότοπος της Αλυκής, στα ανατολικά του νησιού, αποτελεί σημαντικό σταθμό για 
μεταναστευτικά είδη πουλιών ενώ οι φυσικοί καταρράκτες στο Καρλόβασι προσφέρουν την 
ευκαιρία για κολύμπι στα δροσερά νερά της λίμνης, που σχηματίζεται στη βάση του.

• Λέσβος: Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, το οποίο το 2004 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο 
Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

• Λήμνος: Η περιοχή Αμμοθίνες αποτελεί μια αμμώδη έκταση ~70 στρ., όπου οι ντόπιοι 
αποκαλούν «Παχιές Αμμουδιές», το Γεωλογικό Πάρκο Φαρακλού με τα σπάνιας ομορφιάς 
γεωλογικά γλυπτά που δημιουργήθηκαν από την λάβα του ηφαιστείου

• Χίος: Ο Κάμπος Χίου, με το έντονο άρωμα των εσπεριδοειδών ξεχειλίζει από τους 
οπωρώνες της Χίου και είναι ο λόγος που η Χίος έγινε γνωστή ως «μυροβόλος».

• Ικαρία: Η οροσειρά Αθέρας και στη ΝΔ πλευρά της Ικαρίας– φιλοξενούνται πλήθος 
ενδημικών και σπάνιων φυτών, όπως η τραχεία Πεύκη, η κορονίλλα, η Iberis runemarkii 
και η παιώνια και το φαράγγι του Χάλαρη, είναι κάποιες από τις περιοχές που έχουν 
κηρυχθεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου NATURA 2000. 

Χλωρίδα & Πανίδα

Σάμος:
• Η περιοχή της Αλυκής έχει αναγνωριστεί σαν βιότοπος στον κατάλογο του ΕΚΒΥ, 

περιλαμβάνεται στα CORINE και στο NATURA 2000 και φιλοξενεί θηλαστικά, 
σκαντζόχοιρους, λαγούς, τσακάλια, κουνάβια και αμφίβια και ερπετά όπως οι πράσινοι 
φρύνοι, οι λιμνοβάτραχοι, οι ποταμοχελώνες, ελληνικές χελώνες, οι χαμαιλέοντες κ.λπ.

Λέσβος: 
• Η Λέσβος λόγω ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών, διαθέτει μια από τις πλουσιότερες 

χλωρίδες του κόσμου, με πάνω από 1.400 είδη και υποείδη φυτών. 
• Υπάρχει μεγάλος αριθμός άγριων ορχιδεών όπως η Οφρύς του Ράινχολντ, το Λιμόδωρο το 

Εκτρωτικό, η Πυραμιδική Ορχιδέα κα. Στη Λέσβο, τα δάση ελαιώνων, πεύκων και δρυών 
προσφέρουν καταφύγιο σε άγρια ζώα και πουλιά (αλεπού, νυφίτσα, Ασιατικό σκίουρο κα.)

Λήμνος: 
• Το ηφαιστειακό τοπίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της φύσης της Λήμνου, με τη βλάστηση 

του νησιού να αποτελείται από φρύγανα, κρίνους της θάλασσας και συστάδες βελανιδιών.
• Ο υγρότοπος Διαπορίου και το σύμπλεγμα των λιμνών Χορταρόλιμνη, Αλυκή και Ασπρολίμνη 

(που καλύπτει έκταση 18.000 στρεμμάτων περίπου εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000) 
αποτελούν ζώνες διάβασης και παραμονής αποδημητικών μεταναστευτικών πουλιών, από 
τα οποία 60 είδη βρίσκονται υπό εξαφάνιση (Φλαμίνγκο, Λευκοτσικνιάς, Θαλασσοκόρακας 
Μαυροπετρίτης κα).

Χίος: 
• Tα συστήματα αείφυλλων σκληρόφυλλων (μακκία βλάστηση), είδη όπως η αγριελιά, 

πουρνάρι, σκίνος, μυρτιά, δάφνη, κουμαριά, πικροδάφνη και περιοχές με λιγότερη 
διαθέσιμη υγρασία είναι οι φρυγανότοποι, οι οποίοι καλύπτονται από χαμηλούς 
ξηροφυτικούς θάμνους (αρωματικά, αρτυματικά φαρμακευτικά, με ιδιαίτερη αξία όπως 
ρίγανη, θυμάρι, λεβάντα, τεύκριο, θρούμπες, γαλατσίδες κτλ.)

• Επίσης, στο νησί της Χίου παράγεται η μοναδική στον κόσμο μαστίχα. 
• Αναφορικά με την πανίδα, υπάρχουν ζώα και θηλαστικά, αλεπούδες, τσακάλια, κουνάβια, 

λαγοί, σκαντζόχοιροι, νυχτερίδες, ερπετά και αμφίβια, πτηνά (πέρδικα, αετομάχος, κίσσα, 
γερακίνα, σπιζαετό κ.α.) και το περίφημο Χιακό πρόβατο.

Ικαρία: 
• Η γεωγραφική θέση της Ικαρίας, οι γεωμορφολογικές εναλλαγές του τοπίου της και η 

μεγάλη ποικιλία βιότοπων (θαλάσσιων, βραχωδών, δασικών) ευνοούν τη βιοποικιλότητα. 
• Στην οροσειρά Αθέρας και στη ΝΔ πλευρά της Ικαρίας υπάρχουν περιοχές NATURA 2000 

που φιλοξενούν πλήθος ενδημικών και σπάνιων φυτών, όπως η τραχεία Πεύκη, η 
κορονίλλα, η παιώνια και πλούσια ορνιθοπανίδα, όπως ο τσιχλογέρακας, ο θαλασσαετός, ο 
μυχός, ο αιγαιόγλαρος, ο σπιζαετός, ο πετρίτης κ.α.

Φούρνοι: 
• Το σύμπλεγμα των νησιών διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα και είναι ενταγμένο στο 

δίκτυο NATURA 2000 για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η χλωρίδα και η πανίδα του.

Πηγές: Visit Greece, Visit Ikaria, Visit Lesvos, Visit Samos
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Τα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται 
από αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα και 
τοπία φυσικού κάλλους, τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Οικοτουρισμός | Άλλοι φυσικοί πόροι & δραστηριότητες

Άλλοι Φυσικοί Πόροι
& Δραστηριότητες

• Φαράγγια: Ο ποταμός Χάλαρης στην Ικαρία διασχίζει το ομώνυμο φαράγγι σχηματίζοντας έναν εντυπωσιακό καταρράκτη που τροφοδοτεί μια μικρή 
λίμνη. Στην Βόρεια Χίο, κάτω από την σκιά του επιβλητικού όρους Πελινναίου, ξεδιπλώνεται ένα μικρό ποτάμι και έχει δημιουργήσει στο διάβα του το 
φαράγγι Καμπιών που καταλήγει σε μία παραλία.

• Καταρράκτες: Oι φυσικοί καταρράκτες στο Καρλόβασι της Σάμου. Καταρράκτης Ράτσος, ύψους 45 μ., στο φαράγγι του Χάλαρη στην Ικαρία
o Λέσβος: Ο καταρράκτης Μαν’ Κάτσα βρίσκεται κοντά στο Μανταμάδο, καταρράκτης της Πέσσας, μεταξύ Αχλαδερής και Βασιλικών, καταρράκτης του 

Κλαπάδου και οι καταρράκτες του κτήματος Κρινέλου. 
o Λήμνος: Ο καταρράκτης «Κρεμαστά Νερά» στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο βατράχια, καβούρια, χελώνες και χέλια.

• Υδροβιότοποι: Στη Λέσβο ο υγρότοπος στα Μέσσα, το υγροτοπικό σύστημα του έλους Nτιπίου-Λάρσου μαζί με τον ποταμό Ευεργέτουλα, ο υγρότοπος 
Πολιχνίτου και ο υγροβιότοπος στην περιοχή Bατερών. Στις εκβολές των ποταμών Αλμυροπόταμος και Βούρκος, υπάρχει ένας ενδιαφέρον υγροβιότοπος 
με διάφορα είδη πουλιών και ζώων και τέλος οι διάσπαρτοι μικροί υγρότοποι της Δυτικής Λέσβου. Στη Λήμνο υπάρχουν οι υγρότοποι της Αλυκής, της 
Χορταρολίμνης και της Ασπρολίμνης.  

• Ορεινοί Όγκοι: Στη Σάμο, ο Κέρκης, όπως και το Όρος Άμπελος παρουσιάζουν πλούσια πανίδα και φιλοξενούν πάνω από 1400 είδη ενδημικών και 
σπάνιων φυτών. Στην Λέσβο δεσπόζουν 2 ορεινοί όγκοι, ο Λεπέτυμνος και ο Όλυμπος. 
o Ο Λεπέτυμνος υψώνεται στα 968 μέτρα ύψος και καταλαμβάνει όλη την βόρεια πλευρά του νησιού και αποτελείται από βραχώδεις περιοχές, ενώ 

περιλαμβάνει ηφαιστειακούς γεώτοπους και στις παρυφές του υπάρχουν ρεματιές κατάφυτες με πλατάνια, καστανιές, καρυδιές και φτέρες. 
o Ο Όλυμπος βρίσκεται στη Ν. Λέσβο και έχει υψόμετρο ~967 μ. Κάποιες από τις κορυφές που περιλαμβάνει είναι το Σκοτεινό (914 μ.), το 

Ψηλοκούδουνο και τον Σορόκο. Είναι ασβεστολιθικό βουνό και κατάφυτο από δάση Τραχείας Πεύκης, καστανιές, συστάδες από Μαύρη Πεύκη και 
μακκία βλάστηση.

• Ο χείμαρρος Σεδούντας στην Λέσβο εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος, διασχίζοντας τον οικισμό του Πλωμαρίου.

Πηγές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ΙΝΣΕΤΕ,  Έρευνα Deloitte-Remaco
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Τα προϊόντα των νησιών της Περιφέρειας κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ αρκετά από αυτά εξάγονται σε χώρες 
του εξωτερικού καθώς αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητά τους και διατροφική τους αξία. 

Γαστρονομικός Tουρισμός

Αγροτικά Προϊόντα

Στην Περιφέρεια υπάρχουν 12 προϊόντα  που χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
• Ελαιόλαδο & ελιές: Ελαιόλαδα Λέσβου/ Μυτιλήνης και Σάμου (ΠΓΕ) καθώς και οι βρώσιμες ελιές Θρούμπα Χίου (ΠΟΠ). 
• Γαλακτοκομικά προϊόντα: 4 είδη τυριών χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ (Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Καλαθάκι Λήμνου, Φέτα και Κασέρι) 
• Βότανα & Αιθέρια Έλαια: Βιοτεχνία αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, στο χωριό Κουμαραδαίοι  της Σάμου
• Ποικιλία γλυκάνισου και άλλων αρωματικών φυτών,  αποτελεί χαρακτηριστικό της Περιφέρειας
• Φρούτα: Τα φρούτα, κυρίως εσπεριδοειδή, ευδοκιμούν κυρίως στον Κάμπο Χίου, με φημισμένο προϊόν, τα μανταρίνια του Κάμπου (ΠΓΕ)
• Μαστίχα & Τσίχλα Χίου (ΠΟΠ) και Μαστιχέλαιο Χίου (ΠΟΠ): Η μαστίχα χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία, ζαχαροπλαστική, ποτοποιία, φαρμακευτική.
• Κρέας: Κατσίκι, χοιρινό, βοδινό και κοτόπουλο
• Ούζο, Τσίπουρο και τσικουδιά : Φημισμένη είναι η τσικουδιά Σάμου και το ούζο Μυτιλήνης
• Κεραμικά: Από τα γνωστότερα αγγεία της Σαμιακής αγγειοπλαστικής αποτελεί η «Κούπα του Πυθαγόρα».
• Σιτηρά & όσπρια: Εξαιρετικής ποιότητας είναι και τα άλευρα που και φασολάκια μαυρομάτικα και φασόλια ξερά, μικρόκαρπα ρεβίθια παράγονται στη 

Λήμνο, τομάτες λάχανα, αγγούρια, φασόλια, κουκιά και πιπεριές από την Ικαρία
• Μέλι: Πευκόμελο ή ανθόμελο και σπανιότερες ποικιλίες όπως πχ. μέλι από καστανιά και ρεικόμελο, από μυρτιά ή ροδοδάφνη, με χαρακτηριστικά 

αρώματα
• Κρασί: Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφικής κουλτούρας όλων των νησιών. Φημισμένο είναι το κρασί της Μήθυμνας, το λευκό κρασί της 

Λήμνου που παράγεται από την ποικιλία Μοσχάτο Αλεξάνδρειας, το κόκκινο κρασί «Καλαμπάκι» Λήμνου, το γλυκό κρασί (Muscat) Λήμνου, το μαύρο 
κρασί  «Αριούσιος Οίνος» που παράγεται στη Χίο, «Μικρόρωγο Μοσχάτο Άσπρο Σάμου» και ο «Πράμνειος Οίνος» της Ικαρίας

Σήματα Πιστοποίησης
• «Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού»: Υλοποιείται σε πανελλήνιο επίπεδο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, από το 2012

• Το 2017 η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου παρουσίασε μία νέα εκδοχή του, ως «Τοπικό Σύμφωνο Ελληνικού Πρωινού … Λέσβου», με βασικό στόχο τη γνωριμία 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών με τις γεύσεις της Λέσβου και τα τοπικά αναγνωρισμένα προϊόντα της.

Πηγές: Visit Greece, Visit Ikaria, Visit Lesvos, Visit Samos



48

Η παραλία της Ευθαλούς βρίσκεται βορειοανατολικά από τον ιστορικό οικισμό του Μολύβου στη Λέσβο. Η ιαματική πηγή της εκβάλλει 
σχεδόν στη θάλασσα. Ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Στα τέλη του 19ου αιώνα η Εφταλού είχε εξελιχθεί σε θέρετρο. Το νερό 
αναβλύζει σε θερμοκρασία 43-46οC και είναι κατάλληλο για ρευματοπάθειες, αρθριτικά, νευραλγίες, δερματοπάθειες και εκβάσεις 
τραυμάτων. 

Τουρισμός Ευεξίας

…………

……………

……………)

Ιαματικές Πηγές

Λέσβος: 
• Η παραλία της Ευθαλούς βρίσκεται βορειοανατολικά από τον ιστορικό οικισμό 

του Μολύβδου στη Λέσβο. Η ιαματική πηγή εκβάλλει σχεδόν στη θάλασσα. Το 
νερό αναβλύζει σε θερμοκρασία 43-46οCκαι είναι κατάλληλο για ρευματοπάθειες, 
αρθριτικά, νευραλγίες, δερματοπάθειες και εκβάσεις τραυμάτων. Τα λουτρά 
λειτουργούν όλο το χρόνο. 

• Η ιαματική πηγή Θέρμης βρίσκεται ~15 χλμ. βόρεια της Μυτιλήνη και ήταν από 
την αρχαιότητα γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Η περιοχή γνώρισε μεγάλη 
αίγλη κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Το 1910 ο Οθωμανός διοικητής 
της περιοχής επένδυσε στην ανοικοδόμηση ενός θερμαλιστικού ξενοδοχείου 
ευρωπαϊκών προτύπων, με την ονομασία Sarlica, ωστόσο το ξενοδοχείο δε 
λειτουργεί πλέον. 

• Λουτρά Πολιχνίτου μέσα από τα ηφαιστειακά πετρώματα της περιοχής 
αναβλύζουν υπέρθερμα, χλωριονατριούχα ιαματικά νερά (67-92οC), ιδανικά για 
ρευματισμούς, αρθρίτιδες, γυναικολογικές παθήσεις, νευρίτιδες και 
δερματοπάθειες.

Ικαρία: Τα ραδιούχα νερά της Ικαρίας ενδείκνυνται για χρόνιους ρευματισμούς, 
αρθρίτιδες, ενδοκρινολογικές διαταραχές, γυναικολογικές παθήσεις, 
δερματολογικές παθήσεις και παθήσεις του αναπνευστικού.
• Ιαματική πηγή (αλιπηγή) Απόλλωνα Θερμών στην περιοχή του Αγ. Κηρύκου, 
• Ιαματική πηγή (αλιπηγή) Σπηλαίου στην περιοχή του Αγ. Κηρύκου 
• Ιαματική πηγή Ασκληπιού, μέσα στον Αγ. Κήρυκο
• Ιαματική πηγή (αλιπηγή) Αγ. Κυριακής στη ΒΑ ακτή του νησιού. 

Λήμνος:  
• Θερμά Λήμνου, βρίσκονται 4χλμ. από τη Μύρινα.
o Το νερό αναβλύζει σε θερμοκρασία 39-43οC και χρησιμοποιείται τόσο 

για υδροθεραπεία, με στόχο την καταπολέμηση ρευματοπαθειών, 
αρθροπαθειών, οστεοπόρωσης, αλλά και για ποσιθεραπεία προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν νεφρολιθιάσεις και χολολιθιάσεις. 

o Το υδροθεραπευτήριο λειτουργεί όλο το χρόνο, ενώ, εκτός από τους 
ατομικούς λουτήρες, έχει εγκατασταθεί και μεγάλη καναδέζικη μπανιέρα 
εφοδιασμένη με προγράμματα αποκατάστασης.

Χίος: 
• Ιαματικές Πηγές Αγιασμάτων Χίου με θερμοκρασία 57,5οC (υδροθεραπεία), και 

ενδείκνυται για εκφυλιστικές αρθροπάθειες, ρευματοπάθειες, 
σπονδυλοαρθρίτιδες, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, μετατραυματικές δυσμορφίες και 
αγκυλώσεις, περιφερικές νευρίτιδες (νευραλγίες, μυαλγίες) και τενοντίτιδες.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

• Στην Περιφέρεια δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιημένο κέντρο θαλασσοθεραπείας, ωστόσο υπάρχουν ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες Spa, ενώ 
προγράμματα χαλάρωσης, massage, ρεφλεξολογία, θαλασσοθεραπεία, υδρομασάζ, υπηρεσίες ομορφιάς με προγράμματα αδυνατίσματος, προσώπου και 
σώματος είναι μερικές από τις υπηρεσίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης κυρίως στα μεγάλα νησιά (Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Σάμο).
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Για τις ανάγκες των τοπικών ομάδων και των μόνιμων κατοίκων υπάρχουν αρκετά γήπεδα και στάδια σε όλα τα νησιά. Μάλιστα το 
στάδιο των Οινουσσών θεωρείται το καλύτερο στάδιο του Αιγαίου το οποίο διαθέτει χλοοτάπητα υψηλής τεχνολογίας, προβολείς και 
1000 καθίσματα από πολύτιμο λίθο.

Sports & Activities | Εγκαταστάσεις - υποδομές

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco

Σάμος
• Δημοτικό στάδιο Καρλοβασίου 
• Γήπεδο Κοκκαριού
• Ανοιχτά Γήπεδα Tennis

Ικαρία
• Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Κηρύκου
• Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο 

Αγίου Κηρύκου
• Δημοτικό Γήπεδο Άγιου 

Δημήτριου Ραχών 

Χίος
• Γήπεδο Κοφινά
• Γήπεδο Βαρβασίου
• Δημοτικό Στάδιο Χίου
• Κλειστό Γυμναστήριο Χίου
• Αθλητικό Κέντρο Βούρειο
• Γήπεδο Volley

Λήμνος
• Στάδιο Μύρινας 
• Γήπεδο Κοντοπουλίου
• Δημοτικό Γήπεδο Αγίου 

Δημητρίου
• Γήπεδο Ηφαιστία
• Στάδιο Νίκος Σαμαράς

Λέσβος
• Καραβογιάνειο Γήπεδο Ερεσού
• Γήπεδο Πέτρας
• Στάδιο Μήθυμνας (Μολύβδου)
• Δημοτικό Στάδιο Σκάλα Καλλονής
• Γήπεδο Θέρμης
• Γήπεδο Παμφίλων
• «Καραπαναγιώτειο» γήπεδο 

Μόριας
• Γήπεδο Αγίας Μαρίνας
• Δημοτικό Γήπεδο Περάματος 

Γέρας
• Δημοτικό Γήπεδο Παππάδου 

Γέρας

Οινούσσες
• Δημοτικό Στάδιο Οινουσσών
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Όλα τα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν πληθώρα περιπατητικών διαδρομών και δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να 
πραγματοποιήσει Τουρισμό Περιπέτειας θαυμάζοντας τα μοναδικά τοπία, που συνδυάζουν μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα. 

Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας

Πηγές: Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου, Επίσημη Τουριστική Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ΠΕ Χίου, Visit Ikaria, Έρευνα Deloitte-Remaco

Ορειβασία / αναρρίχηση
Σάμος
• Αναρριχητικό πεδίο Ποτάμι, βρίσκεται 5 λεπτά έξω από το 

Καρλόβασι και διαθέτει διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα,
• Αναρριχητικό πεδίο «Σπηλιά Πυθαγόρα», βρίσκεται στην ΝΑ 

πλευρά του Όρους Κέρκη. Η αναρρίχηση γίνεται σε ασβεστόλιθο 
και είναι αθλητικού χαρακτήρα.

Λέσβος
• Αναρριχητικό πεδίο Κρυφτής τα Μάρμαρα, βρίσκεται 10χλμ. από 

το Πλωμάρι στην περιοχή της Παναγιάς Κρυφτής και διαθέτει 26 
διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα.

Χίος
• Αναρριχητικό πεδίο Ράχτη I «Μούτσουνο», με 23 διαδρομές και 

μέγιστο ύψος τα 25μ. Ο βαθμός δυσκολίας είναι V έως VIII,
• Αναρριχητικό πεδίο Ράχτη II, διαθέτει 5 διαδρομές με μέγιστο 

ύψος τα 150μ. Ο βαθμός δυσκολίας είναι έως VI,
• Αναρριχητικό πεδίο Κλειδού, διαθέτει 3 διαδρομές με μέγιστο 

ύψος τα 350μ. Ο βαθμός δυσκολίας είναι έως VI+,
• Αναρριχητικό πεδίο Δαφνώντας Γεροντιό, διαθέτει 3 διαδρομές 

με μέγιστο ύψος τα 25μ. Ο βαθμός δυσκολίας είναι έως VII-,
• Αναρριχητικό πεδίο Δαφνώντας- Καρυές Άγιος Αντώνης, διαθέτει 

3 διαδρομές με μέγιστο ύψος τα 25μ. και βαθμό δυσκολίας έως 
VII.

Ικαρία
• Αναρριχητικό πεδίο Δαίδαλος, κοντά στο χωριό Μαγγανίτης. 

Διαθέτει 10 διαδρομές με μέγιστο ύψος τα 25μ. Ο βαθμός 
δυσκολίας είναι 6a – 6c+

Σπηλαιολογία
Λέσβος: 
• Η Λέσβος έχει 192 σπήλαια, με μεγαλύτερο το σπήλαιο Μαγάρας 

της κοινότητας Αλυφαντών, με μήκος ~120μ.
• Το σπήλαιο Άγιος Ιωάννης ή Φούσα, της κοινότητας Μυχού,

έχει μήκος 95μ. και 2 διαδρόμους με μαρμάρινα τοιχώματα. 
• Το σπήλαιο Αγίου Βαρθολομαίου της κοινότητας Ταξιαρχών με 

μήκος ~60μ.
• Το σπήλαιο στη θέση Γλάστρα ή Καστέλλι του Δήμου Αγιάσου
• Το σπήλαιο Λιάκας της Κοινότητας Ασωμάτου κ.α.
Λήμνος: 
• Η σπήλια του Φιλοκτήτη στο Καβείριο είναι μοναδικό καθώς  

πρόκειται για «δίπορτο» σπήλαιο με άνοιγμα και από την 
θάλασσα και από την ξηρά.

Χίος: 
• Η Χίος έχει χαρακτηρισθεί «γεωλογικός παράδεισος» καθώς 

συναντάμε τα αρχαιότερα ιζηματογενή πετρώματα και τα 
αρχαιότερα απολιθώματα Αμμωνιτών της Ελλάδας. 

• Δύο από αυτά ξεχωρίζουν λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς, 
το Σπήλαιο Ολύμπων και το Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος. 

Σάμος: 
• Η Σάμος λόγω της γεωλογικής σύστασης του εδάφους της 

(ασβεστόλιθος) έχει πληθώρα σπηλαίων και βαράθρων. Έχουν 
καταγραφεί και εξερευνηθεί ~80 φυσικά σπήλαια με τα 
σημαντικότερα να είναι τα σπήλαιο Τσακαλότρυπας, 
Νεροτρουβιάς και το σπήλαιο στο μεγάλο Σεϊτάνι.

• Ικαρία: Έχουν καταγραφεί πάνω από 37 σπήλαια και 
σπηλαιοβάραθρα από ιδιώτες-ερευνητές, όμως κανένα από αυτά 
δεν είναι αξιοποιημένο και επισκέψιμο

Πεζοπορία / trekking 
Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες  πεζοπορικές διαδρομές με τις 
κυριότερες να είναι: 
• Λήμνος: Κατάλακκος-Παχιές Αμμουδιές- Γομάτι και Θάνος-

Λόφος Κάκαβος
• Λέσβος: Μετόχι- Γέφυρα Κρεμαστής Παράκοιλα- Ποταμιά 

Ανεμότιας
• Χίος: Αγ. Γιάννης- Αγ. Γάλας, Φαράγγι Καμπιών, Καρδάμυλα-

Κάστρο Γριάς
• Σάμος: Ποτάμι Καρλοβάσου- Μεγάλο και Μικρό Σεϊτάνι, 

Κοσμαδαίοι- Φαράγγι Κακοπέρατο
• Ικαρία: Ο γύρος των Ραχών, Μαυράτο- Πούντα, Νας- Ράχες



51

Επιπλέον, η Περιφέρεια παρέχει τη δυνατότητα για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Sports & Activities.
Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας

• Οι λάτρεις του ποδηλάτου, έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τις φυσικές 
ομορφιές των νησιών, ακολουθώντας 
διαδρομές σε άσφαλτο ή χωματόδρομο, 
διασχίζοντας ελαιώνες, πευκοδάση, 
φαράγγια, πεδιάδες, πέτρινα γεφύρια και 
παραδοσιακούς οικισμούς.

• Στη Λέσβο βρίσκεται μία κυκλική διαδρομή 
(Μόλυβος- Βαφειός- Στύψη- Πετρί- Πέτρα-
Μόλυβος) μήκους 24,3χλμ. μικρής έως 
μέτριας δυσκολίας. 

• Ιδανικό δίκτυο δρόμων μήκους 50 χλμ. 
διαθέτει και ο Άγιος Ευστράτιος μέσα από 
μία διαδρομή που διασχίζει το δάσος από
αυτοφυείς βελανιδιές. 

• Η Λήμνος διαθέτει πολύ καλό δίκτυο από 
χωματόδρομους, σε συνδυασμό με το 
ανάγλυφό της, την καθιστούν καλό 
προορισμό για διακοπές με ποδήλατο, 
συμβατικό ποδήλατο ή mountain bike. 

Ποδηλασία

• Για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα 
μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας με 
έναν διαφορετικό τρόπο περνώντας μέσα 
από ελαιώνες και πευκοδάση, 
ανεβαίνοντας ξεχασμένα μονοπάτια, 
διασχίζοντας ποτάμια και μυρίζοντας την 
θαλασσινή αύρα σε υπέροχες ακρογιαλιές 
μπορούν να επιλέξουν την ιππασία. 

• Στη Λέσβο, οι επισκέπτες μπορούν να 
κάνουν ιππασία σε πολλές περιοχές του 
νησιού, όπως στη Μυτιλήνη, τη Γέρα, τον 
Μόλυβο και το Πλωμάρι.

• Αντίστοιχα, στη Λήμνο γνωστοί είναι οι 
ετήσιοι ιππικοί αγώνες του Αγίου 
Γεωργίου, όπου αναβιώνει το έθιμο των 
Ιπποδρομιών στο χωριό Καλλιόπη, 
ανήμερα του πολιούχου Αγίου Γεωργίου. 

• Στη Σάμο παρέχεται η δυνατότητα για 
ιππασία κατά μήκος της θαλάσσιας 
ακτογραμμής.  

Ιππασία

• Ο επισκέπτης μπορεί να ναυλώσει 
ιστιοπλοϊκό σκάφος από τις οργανωμένες 
μαρίνες και να πραγματοποιήσει εκδρομές 
στα γύρω νησιά. 

• Ειδικά στη Λέσβο, δραστηριοποιούνται 2 
ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, ο Λεσβιακός Όμιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης (ΛΟΙΑΘ) 
και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης 
(ΙΟΜ), όπου παραδίδονται μαθήματα 
ιστιοπλοΐας. 

• Συγκεκριμένα, στον ΛΟΙΑΘ λειτουργούν 
τμήματα Ανοιχτής Θαλάσσης, Ιστιοπλοΐας 
Τριγώνου και surf, και στον ΙΟΜ 
λειτουργούν τμήματα Ανοιχτής Θαλάσσης 
και Ιστιοπλοΐας Τριγώνου.

Ιστιοπλοΐα 

• Στη Λήμνο διοργανώνεται το «Αρχαίο 
Πένταθλο», μια διεθνής αθλητική και 
πολιτιστική διοργάνωση με στόχο την 
αναβίωση του πεντάθλου, που συνδέει το 
νησί με τη γέννηση του αθλήματος.

Αθλητικές Διοργάνωσες 

Πηγές: Visit Greece, Visit Ikaria, Visit Lesvos, Visit Samos, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει υγειονομικές υποδομές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να προσελκύσουν 
ιατρικό τουρισμό στα νησιά. 

Ιατρικός Τουρισμός και Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας

Ιατρικός Τουρισμός

• Στην Περιφέρεια λειτουργούν συνολικά 5 Νοσοκομεία, 56 κέντρα υγείας/αγροτικά ιατρεία και 
μόνο μία ιδιωτική κλινική με έδρα την Χίο. 

• Οι διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες είναι: 
o 250 στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
o 80 στο Νοσοκομείο Λήμνου 
o 40 στο Νοσοκομείο Ικαρίας 
o 160 στο νοσοκομείο Χίου 
o 120 στο Νοσοκομείο Σάμου. 

Περιφέρεια 
Βόρειου 
Αιγαίου

Γενικά Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας / 
Τοπικά Ιατρεία Ιδιωτικές Κλινικές

Σάμος 1 6 -

Λέσβος 1 18 -

Λήμνος 1 6 -

Χίος 1 16 1

Ικαρία 1 5 -

Φούρνοι - 3 -

Οινούσσες - 1 -

Ψαρά - 1 -

Σύνολο 5 56 1

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης (Data.gov.gr) 

Τουρισμός 3ης Ηλικίας

• Στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων σε Ρόδο και Κρήτη, δεν υπάρχουν τουριστικές 
μονάδες ή κατοικίες που να προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες υγείας σε ηλικιωμένους 
τουρίστες του εξωτερικού. 

• Τα νησιά της Περιφέρειας είναι δημοφιλής προορισμός συνταξιοδότησης για τους  Έλληνες. 
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 54Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ενώ βρίσκεται στην 12η θέση όσον 
αφορά τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 από την 13η θέση όπου βρισκόταν το 2016 σημειώνοντας χαμηλή θετική μεταβολή 
την περίοδο 2016-2019 (+9,5%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13%), ούσα 10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

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 ασθενή άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 328 χιλ. το 2016 σε 359 χιλ. επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +9,5% η οποία 
είναι σημαντικά μικρότερη της μέσης μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+29,13%)

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη με εξαίρεση την περίοδο 2018-2019. Λόγω αυτού δεν μπορεί να ειπωθεί ότι εμφανίζεται ξεκάθαρη ανοδική τάση στον 
αριθμό των επισκέψεων καθώς ο αριθμός των επισκεπτών κινείται μεταξύ 300 και 400 χιλ. επισκεπτών κατ’ έτος.

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Τουρκία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 36,0% του συνόλου των επισκέψεων για την 
περίοδο εξέτασης και οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ένας στους τρείς επισκέπτες στην Περιφέρεια προέρχεται από την Τουρκία.

• Συγκεκριμένα το μερίδιο των επισκεπτών από την Τουρκία ξεπερνάει το άθροισμα των επόμενων δύο στην κατάταξη χωρών, ήτοι του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ (16,4% και 6,7% 
αντίστοιχα για το έτος 2019). Οι παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν το 24,5% κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία και άρα ένας στους τέσσερις επισκέπτες στην Περιφέρεια προέρχεται από τις 
ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τρείς παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 60,0% και άρα έξι στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια προέρχεται από κάποια από 
τις συγκεκριμένες χώρες, μαρτυρώντας την σημαντικότητα των συγκεκριμένων χωρών για την Περιφέρεια.
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, σε χιλ., περίοδος 2016-2019  
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης , σε χιλ., 2016-2019  

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα δύο 
στους τρείς επισκέπτες στην Περιφέρεια 
προέρχεται από την Τουρκία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Γερμανία.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική 
εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια, στην 
υψηλότερη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο 
(+37,0%) και η Γερμανία (+19,5%) ενώ οι 
επισκέπτες από τις ΗΠΑ διατηρούνται σχεδόν 
σταθεροί (+3,2%)

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζουν οι επισκέπτες 
από την Τουρκία (-17,3%) με τον αριθμό των 
επισκεπτών να μειώνεται από 143,4 χιλ. το 2016 
σε 118,6 χιλ. το 2019.

• Η αρνητική μεταβολή της περιόδου 2018-2019 
δεν οφείλεται ωστόσο στους επισκέπτες από την 
Τουρκία καθώς την περίοδο 2018-19 μόνο η 
Τουρκία εμφάνισε θετικό ρυθμό μεταβολής 
μεταξύ των επισκεπτών ενώ όλες οι υπόλοιπες 
χώρες σημείωσαν μείωση (ΗΠΑ -29,1%, Ην. 
Βασίλειο -17,4%, Γερμανία -17,2% ).

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία). Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης 
επισκεπτών από Λοιπές χώρες ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Παρά την μείωση οι επισκέπτες από την Τουρκία 
όμως εξακολουθούν να αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα επισκεπτών στην Περιφέρεια.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
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• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική 
δυναμική εμφανίζει το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 
των διανυκτερεύσεων κατά +51,9% από 392 χιλ. σε 
596 χιλ. διανυκτερεύσεις με αποτέλεσμα την αύξηση 
του μεριδίου του από 16,0% το 2016 σε 20,5% το 
2019 ενώ για το σύνολο της περιόδου εξέτασης το 
ποσοστό διαμορφώνεται σε 21,9% και άρα πάνω 
από μια στις τέσσερις διανυκτερεύσεις αφορά 
επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων εμφανίζουν οι διανυκτερεύσεις 
επισκεπτών από την Τουρκία (-19,3%) και από την 
Γερμανία (-8,8%)

• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον 
αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια οι 
επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20,0%. 

• Βάσει των παραπάνω μία στις τέσσερις 
διανυκτερεύσεις προκύπτει από επισκέπτη από το 
Ηνωμένο Βασίλειο ενώ τρείς στις δέκα 
διανυκτερεύσεις αφορούν επισκέπτη από την 
Τουρκία, τις ΗΠΑ ή την Γερμανία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη. Υψηλότερο 
ποσοστό εμφανίζουν οι Λοιπές χώρες οι οποίες το 2019 αφορούν σχεδόν μια στις δυο διανυκτερεύσεις ενώ ακολουθεί με μία στις 
πέντε διανυκτερεύσεις το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ τρείς στις δέκα διανυκτερεύσεις αφορούν επισκέπτη από την Τουρκία, τις ΗΠΑ ή την 
Γερμανία.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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• Η αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά μόνο τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο ενώ η μεταβλητότητα του μεγέθους ακολουθεί σχετικά την μεταβλητότητα 
του αριθμού των αφίξεων (αύξηση τα έτη 2017 και 2018 και μείωση το 2019)

• Σημαντική μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-23,7%) από 11,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,7 
διανυκτερεύσεις το 2019 ενώ οι επισκέπτες από την Τουρκία εμφάνισαν μείωση μόλις κατά -
2,4%, ήτοι από 3,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 3,7 διανυκτερεύσεις το 2019

• Σχετικά σταθερή είναι και η Μέση Διάρκεια Παραμονής από τις Λοιπές χώρες όπου η μέση 
διάρκεια διαμονής μειώθηκε από 10,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 10,1 διανυκτερεύσεις το 
2019

• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 8,1 διανυκτερεύσεις για το έτος 
2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου από 7,5 
διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του7,8%) ενώ η ανοδική πορεία του μεγέθους 
συνοδεύεται από την υψηλής μεταβλητότητας άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ όλα αυτά 
τα έτη. 

• Ως γενικό συμπέρασμα για την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην 
Περιφέρεια φαίνεται να προκύπτει ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών ενώ παράλληλα 
αυξάνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων και της μέσης διάρκειας παραμονής αυτών ενώ στο 
σύνολο της χώρας η υψηλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και διανυκτερεύσεων 
συνοδεύτηκε από μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής τους.

Η Περιφέρεια εμφάνισε αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη την περίοδο 2016-2019 εμφανίζοντας μεταβολή κατά 
+7,81% (2η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών) σε σχέση με το σύνολο της χώρας το οποίο σημείωσε μείωση από 6,7 
διανυκτερεύσεις σε 6,3 διανυκτερεύσεις (ήτοι ποσοστό -5,45%).

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
εμφανίζει άνοδο σε σχέση με το έτος 2016 και σχετική στασιμότητα την περίοδο 2017-2019 
πλησίον των €165 εκατ. ανά έτος. Αυτό σε συνδυασμό με την μεταβλητότητα του αριθμού των 
επισκέψεων τα έτη 2017 και 2018 και την παράλληλη διατήρηση των εσόδων μαρτυρεί την άνοδο 
των μέσων δαπανών ανά επίσκεψη και διανυκτέρευση.

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται κατά 15,4%, από €398,6 το 2016 σε  €460,1 το 2019 (η 
υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη για την περίοδο εξέτασης), κάτι που επιβεβαιώνεται από 
την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από €53,2 το 2016 σε €57,0 το 2019).

• Συμπερασματικά, σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι οι επισκέπτες 
στην Περιφέρεια διαμένουν ελάχιστα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά ξοδεύουν περισσότερα 
χρήματα. Τα παραπάνω αιτιολογούν την διατήρηση των εισπράξεων  σε  ~€165 εκατ. την περίοδο 
2017-2019 και την στασιμότητα.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό 
των εσόδων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο με σχεδόν ένα στα τέσσερα € εισπράξεων (23,4% 
για την περίοδο 2016-2019) να αφορά τουρίστες από την συγκεκριμένη χώρα. Ακολουθούν οι 
επισκέπτες από την Τουρκία με 14,9% για το έτος 2019 και 19,4% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης, και άρα ένα στα πέντε € εισπράξεων αφορά επισκέπτες από την Τουρκία.

• Οι υπόλοιπες στην κατάταξη χώρες, ήτοι η Γερμανία και οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν αθροιστικά το 
18,5% των εισπράξεων για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ η κατηγορία λοιπές χώρες 
αυξάνει σημαντικά το μερίδιο στις εισπράξεις φτάνοντας το 51,6% για το έτος 2019.

Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +26,42% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 9η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών), και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά +15,44% (υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο 
της χώρας, ήτοι +3,31% με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να εμφανίζει την 5η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη).

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής 
μεταβολής της περιόδου 2016-2019 θετική μεταβολή εμφανίζουν οι λοιπές χώρες , το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει ως χώρα την υψηλότερη μεταβολή (+60,4%) από €23,4 
εκατ. το 2016 σε €37,5 εκατ. το 2019

• Η Γερμανία εμφανίζει σημαντική αύξηση +9,9% αλλά η σημαντικότερη μεταβολή αφορά 
την κατηγορία Λοιπές χώρες (+78,8%) από τις οποίες προέρχονται ένα στα δύο 
€ εισπράξεων το έτος 2019

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσιάζει αύξηση μεταξύ των ετών 2016 και 2019 (από  
€398,6 σε  €460,1) με θετική μεταβολή από τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο 
(+19,7%) και τις λοιπές χώρες (+30,5%)

• Η Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 7,1% την περίοδο εξέτασης, με τις 
Λοιπές χώρες και την Γερμανία να εμφανίζουν την υψηλότερη μεταβολή (+34,3% και 
-20,5% αντίστοιχα) ενώ διαμορφώθηκε το 2019 σε €57,0 από €53,2 το 2016.

Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στο +7,08%, κάτω από τον μέσο όρο της χώρας 
(+9,27%) καθώς παράλληλα με την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη εμφανίστηκε και αυξητική τάση στην μέση διάρκεια 
διαμονής, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια στο συγκεκριμένο μέγεθος να καταλαμβάνει την 9η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
τόσο όσον αφορά την δυναμική όσο και το απόλυτο μέγεθος.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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Η Περιφέρεια παρουσιάζει ασθενή αυξητική προς στάσιμη τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 με 
συνολική μεταβολή +10,6% σε σχέση με 95,5% για το σύνολο της χώρας, ενώ έρχεται τελευταία στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών 
της χώρας όσον αφορά την δυναμική μεταβολή του μεγέθους και 6η όσον αφορά το απόλυτο μέγεθος των διεθνών αφίξεων.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σχετικά στάσιμη πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να 
αγγίζει το 10,6% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 187 χιλ. αφίξεις κατ’ έτος σε 207 χιλ. αφίξεις το 2019. Οι ετήσιες μεταβολές (όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο διάγραμμα) είναι 
στην πλειοψηφία τους θετικές με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να φτάνει το 13,0% και τον αντίστοιχο μέσο αρνητικών μεταβολών να ξεπερνάει το -18,0% επιβεβαιώνοντας την υψηλή 
μεταβλητότητα του μεγέθους και την ανυπαρξία συγκεκριμένης τάσης.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια Μυτιλήνης και Σάμου φτάνει το 94,6% του συνόλου των διεθνών αφίξεων για το έτος 2019.
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Λήμνος Μυτιλήνη Σάμος Χίος

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της ασθενούς αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά αεροδρόμιο

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Σάμου, το οποίο 
συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 60,0% (62,1%) των διεθνών αφίξεων της 
Περιφέρειας την περίοδο εξέτασης 2010-2019, παρουσιάζει μία συνολικά ανοδική 
πορεία από το 2016 και μετά. 

• Η συνολική αύξηση του αριθμού των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το έτος 
2019  για το αεροδρόμιο σε σχέση με το έτος 2010 αγγίζει το 26,0% από 109 χιλ. 
αφίξεις το 2010 σε 137 χιλ. αφίξεις το 2019.

• Όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της 
Μυτιλήνης, το οποίο αποτελεί προορισμό για τρείς στις δέκα διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις (28,4% των αφίξεων για το έτος 2019 και 30,2% για την περίοδο 2010-
2019), παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα με συνολικά στάσιμη πορεία, από 61 χιλ. 
αφίξεις το 2010 σε 59 χιλ. το 2019 (-3,4%). 

• Τα δύο αυτά αεροδρόμια συγκεντρώνουν το 92,3% των διεθνών αεροπορικών 
αφίξεων για την περίοδο εξέτασης ενώ μείωση της συμμετοχής του αεροδρομίου της 
Χίου διαχρονικά σχετίζεται και με τα προβλήματα που εμφανίζει ο αερολιμένας όπως 
αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια του Β. Αιγαίου, σε χιλ., 2010-2019
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με υψηλότερη 
συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν άνω των 850 
χιλ. αφίξεων τους σχεδόν εννιά στις δέκα αφίξεις (85,7%) 
πραγματοποιούνται τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο

• Η περίοδος Μάιος-Οκτώβριος συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των 
διεθνών αεροπορικών αφίξεων (99,0%) και άρα σχεδόν το σύνολο 
των διεθνών αφίξεων πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο

• Η τιμή του συντελεστή Gini δείχνει την υψηλή ανισοκατανομή σε 
σχέση με τους μήνες για το έτος 2019 ενώ δεν 
πραγματοποιήθηκαν διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τους μήνες 
Ιανουάριο-Μάρτιο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο (λαμβάνοντας 
παράλληλα την υψηλότερη τιμή μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας και άρα οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Περιφέρεια 
σχετίζονται πλήρως με το τουριστικό προϊόν της)

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 85,7%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 99,0%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 61,5%

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου εμφανίζει την 2η υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
για τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριος), κυρίως όμως λόγω της έλλειψης αφίξεων για τις περιόδους Ιανουάριος έως
Μάρτιος και Νοέμβριος έως Δεκέμβριος.

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Β. Αιγαίου
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
σύνολο των αεροδρομίων της Περιφέρειας 
παραμένει σταθερή κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο με τα ποσοστά αλλά και την 
ανισοκατανομή των μεγεθών μεταξύ των ετών 
εξέτασης να παραμένει σε παρόμοια επίπεδα

• Για το σύνολο της περιόδου 2010-2019 το 
84,4% των διεθνών αφίξεων 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιούνιος-
Σεπτέμβριος ενώ σχεδόν το σύνολο των 
αφίξεων πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
Μάιος-Οκτώβριος (~99,0% για όλα τα έτη 
εξέτασης)

• 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 η οποία διατηρείται στα ίδια επίπεδα.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 82,48% 83,47% 83,37% 85,78% 84,40% 85,70% 84,35%

CR6 98,78% 98,60% 98,41% 98,34% 98,97% 98,99% 98,65%

Gini 60,15% 60,33% 60,60% 62,46% 61,34% 61,46% 61,11%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.
Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων του Β. Αιγαίου
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων 
στο αεροδρόμιο της Σάμου 
παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο διατηρώντας 
τα βασικά της χαρακτηριστικά 
(συγκέντρωση μεγαλύτερου πλήθους 
αφίξεων τους καλοκαιρινούς μήνες) και 
παραμένει διαχρονικά σε υψηλά 
επίπεδα σε όλους τους σχετικούς 
δείκτες.

• Η εικόνα που εμφανίζει το αεροδρόμιο 
Σάμου είναι αντίστοιχη και 
αντιπροσωπευτική της εικόνας για το 
σύνολο της Περιφέρειας, καθώς 
σχεδόν το σύνολο των αφίξεων 
πραγματοποιείται την περίοδο Μάιος-
Οκτώβριος

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 83,05% 84,57% 85,43% 87,43% 83,66% 85,19% 85,25%

CR6 99,31% 99,43% 99,13% 99,15% 99,21% 99,09% 99,17%

Gini 60,56% 61,72% 61,78% 63,57% 61,12% 61,05% 61,66%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Σάμου.

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Σάμου
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο της Μυτιλήνης δεν διαφέρει 
σημαντικά από εκείνη του συνόλου της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου

• Εμφανίζεται αντίστοιχη συγκέντρωση των 
επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες 
(Ιούνιος-Σεπτέμβριος εκάστου έτους) και το 
εξάμηνο Μάιος-Οκτώβριος για το σύνολο 
της περιόδου εξέτασης

• Ο δείκτης Gini εμφανίζει υψηλή 
ασυμμετρία στην κατανομή των αφίξεων 
μέσα στον χρόνο ενώ παράλληλα το σύνολο 
σχεδόν των αφίξεων πραγματοποιείται την 
περίοδο Μάιος-Οκτώβριος εκάστου έτους

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 81,68% 80,14% 79,81% 80,45% 84,96% 86,01% 82,26%

CR6 97,85% 97,01% 97,08% 95,51% 98,24% 98,58% 97,54%

Gini 59,67% 58,04% 58,76% 59,53% 61,48% 62,24% 60,03%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Μυτιλήνης.

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Μυτιλήνης
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου παρουσιάζουν 
στασιμότητα με τον αριθμό των αφίξεων να 
βρίσκεται πλησίον των 400 χιλ. αφίξεων για 
τα τελευταία τέσσερα έτη (2016-2019)

• Η σημαντική αυτή τάση συνοδεύεται από 
ασθενή  εποχικότητα με αύξηση του αριθμού 
των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες , 
σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό σε σχέση με 
τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω (όπως 
εμφανίζεται διαγραμματικά)

• Σε απόλυτα μεγέθη, οι αεροπορικές αφίξεις 
εσωτερικού, από 460 χιλ. το 2010 έφτασαν τις 
442 χιλ. το 2019 ενώ ενδιάμεσα έλαβαν 
ελάχιστη τιμή 331 χιλ. αφίξεις

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 40,28% 42,39% 45,18% 43,13% 44,15% 44,14% 43,48%

CR6 54,99% 57,39% 60,81% 58,48% 60,10% 59,72% 59,02%

Gini 10,04% 14,19% 16,52% 13,83% 14,89% 14,88% 13,80%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
του Β. Αιγαίου.

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια του Β. Αιγαίου
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• Τα λιμάνια της Περιφέρειας δεν έχουν αφίξεις απευθείας από το εξωτερικό, εντούτοις μεγάλος αριθμός τουριστών, κυρίως ημεδαποί, επιλέγουν να καταφθάσουν στο νησί με πλοία, από τον 
Πειραιά, αλλά και άλλα νησιά του Αιγαίου.

• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα δύο μεγάλα λιμάνια της Περιφέρειας (Χίου και Μυτιλήνης) για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει αρνητική τάση καθώς η συνολική μεταβολή υπολογίζεται 
σε -17,3%. Συνολικά για την περίοδο 2013-2019 ο αριθμός των αποβιβασθέντων σημείωσε μείωση κατά -5,8% και για την περίοδο 2015-2019 εμφάνισε ασθενή αύξηση κατά 4,0%.

• Σημαντική εποχικότητα παρουσιάζει ο συνολικός αριθμός αποβιβασθέντων και η διακίνηση στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιά-Χίου-Μυτιλήνης κατά τους θερινούς μήνες (η οποία εμφάνισε 
μείωση από 585 χιλ. το 2017 σε 504 χιλ. το 2019).

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 1,78% των αποβιβασθέντων εσωτερικού της χώρας για το έτος 2019 καταλαμβάνοντας την 10η θέση 
μεταξύ των Περιφερειών ενώ για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει μείωση της τάξης του -5,83% σε σχέση με αύξηση κατά +0,62% για 
το σύνολο της χώρας (9η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών).

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
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• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με 
την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 39,2 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στην Χίο υπολογίζεται στις 33,7 
ποσοστιαίες μονάδες. 

• Σχεδόν εννιά στους δέκα αποβιβασθέντες (48,7% για το έτος 2019 και 52,4% για την 
περίοδο 2013-2018) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Μυτιλήνης και Χίου

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

• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα δύο κύρια λιμάνια της Περιφέρειας παρουσιάζουν 
ανάλογη εικόνα, παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Η Περιφέρεια εμφανίζει 
υψηλή εποχικότητα, αποτέλεσμα της υψηλής συσχέτισης του αριθμού των αφίξεων με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου Ι Εποχικότητα

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Χίου & Μυτιλήνης 
ανά τρίμηνο, σε χιλ., 2019
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Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 1,58% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (12η θέση μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+19,2% για την περίοδο 2010-2018), χαμηλότερη όμως από τον μέσο όρο της χώρας 
(+38,43%), λαμβάνοντας την 7η θέση στην κατάταξη.

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία σχετικά 
ανοδική πορεία ( με μόνη εξαίρεση μια 
ασθενή αρνητική μεταβολή το 2012 και το 
2016) η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 
2018, αγγίζει το +19,2%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου 
των συνολικών αφίξεων της Περιφέρειας σε 
σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία 
χρόνια, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 1,8% 
το 2010 σε 1,6% το 2018

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των 
ημεδαπών, αυξάνοντας το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας από 48,1% το 2010 
σε 66,5% το 2018, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 140 χιλ. σε 
230 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι 
αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν από 151χιλ. σε 
116 χιλ.
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Ελλάδα

Β. Αιγαίου

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, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Σάμου, με 44,8% , ενώ ακολουθούν η ΠΕ Λέσβου (41,0%) και  η ΠΕ 
Χίου (14,1%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) εμφανίζει η ΠΕ Σάμου με την αύξηση των αφίξεων από 120 χιλ. το 2010 σε 155 χιλ. το 2018 λόγω της σημαντικής αύξησης των 
αλλοδαπών επισκεπτών (+59,5%) ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις ημεδαπών σημείωσαν μείωση κατά 27,0%

• Ακολουθεί η ΠΕ Λέσβου (+21,4%) με την μεταβολή να οφείλεται συνολικά στην αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών, από 46 χιλ. το 2010 σε 81 χιλ. το 2018 (+77,4%) ενώ ο 
αριθμός των ημεδαπών αφίξεων αυξήθηκε αναιμικά κατά -14,5%

• Η μόνη Περιφερειακή Ενότητα με αρνητική δυναμική είναι η ΠΕ Χίου με συνολική μείωση αφίξεων σε καταλύματα κατά -9,0% όπου οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 56,5% ενώ οι 
αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν κατά -35,0%. Λόγω του μεγαλύτερου απόλυτου αριθμού ημεδαπών στην ΠΕ σε σχέση με το πλήθος των ημεδαπών η αύξηση των αλλοδαπών τουριστών δεν 
ήταν δυνατή να αναστρέψει την συνολική αρνητική πορεία.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν οι ΠΕ Σάμου και Λέσβου ενώ η ΠΕ Χίου συγκεντρώνει μόλις το 14,1% των αφίξεων σε 
καταλύματα.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

Σάμου
44,8%

Λέσβου
41,0%

Χίου
14,1%

Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018

29,8%

21,4%

-9,0%

Σάμου Λέσβου Χίου

Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού αφίξεων σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, περίοδος 2010-2018

Λέσβος
79,2%

Λήμνος
20,8%

Σάμος
93,9%

Ικαρία
6,1%

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 71Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Από τα δεδομένα παρατηρείται η σημαντική αύξηση του αριθμού των αφίξεων αλλοδαπών 
τουριστών με την παράλληλη μείωση του αριθμού των ημεδαπών με αποτέλεσμα μετά το έτος 2016 μόλις ένας στους τρείς τουρίστες 
να είναι ημεδαπός.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~66,5% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζει η ΠΕ Χίου (51,1% όπου μια στις δύο αφίξεις για διανυκτέρευση αφορούν ημεδαπούς τουρίστες), ακολουθεί η ΠΕ Λέσβου (42,9%) και το 

μικρότερο ποσοστό αφίξεων ημεδαπών τουριστών σε καταλύματα επί του συνόλου εμφανίζει η ΠΕ Σάμου (μόλις 19,3% και άρα τέσσερις στις πέντε αφίξεις για διανυκτέρευση αφορούν 
ημεδαπούς επισκέπτες)
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Ημεδαποί επί του συνόλου
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Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
συγκεντρώνοντας το 2,04% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 9η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-
2018 αγγίζοντας το +22,5% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 22,5% το 
οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%)

• Αρνητική είναι η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 2,3% το 2010 ανήλθε σε 2,1% το 2018 διατηρούμενο σε επίπεδα πλησίον του 
2,0% την περίοδο 2016-2018

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Σάμου (53,0%) , άρα πάνω από μια στις δύο διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια πραγματοποιούνται 
στην συγκεκριμένη ΠΕ.
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Κατανομή διανυκτερεύσεων 
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~78,6% των τουριστών οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζει η ΠΕ Χίου (51,3%) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Λέσβου (24,4%) και ΠΕ Σάμου (μόλις 14,4% των διανυκτερεύσεων 

πραγματοποιείται από αλλοδαπούς τουρίστες)

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα  και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Αντίστοιχα με τον αριθμό των αφίξεων σε καταλύματα παρατηρείται 
η αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών και η μείωση του αντίστοιχου μεγέθους των ημεδαπών από μία 
στις τρείς διανυκτερεύσεις το 2010 σε σχεδόν μια στις πέντε το έτος 2018.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
παρουσιάζει όπως είναι αναμενόμενο, από την 
εποχικότητα σειράς μεγεθών τα οποία παρουσιάστηκαν 
στις προηγούμενες ενότητες, έντονη κυκλικότητα με 
σημαντική αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών μηνών και 
ιδιαίτερα το τετράμηνο Ιούνιο-Σεπτέμβριο κάθε έτους

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος κάθε 
έτους φαίνεται να διατηρούνται σταθερά την περίοδο 
εξέτασης σε ποσοστά μεγαλύτερα του 50,0% (με εξαίρεση 
το έτος 2016). 

• Η εικόνα είναι διαφορετική για τις υποπεριόδους 
εξέτασης Ιανουάριος-Μάιος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
καθώς η μέση πληρότητα φαίνεται να περιορίζεται στο 
18,4% και 17,0% αντίστοιχα.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

% πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 55,6% 45,1% 53,5% 56,3% 52,6%

% πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 15,8% 22,9% 18,7% 16,3% 18,4%

% πληρότητας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 19,5% 19,5% 14,5% 14,4% 17,0%

Η πληρότητα της Περιφέρειας πέρα της αναμενόμενη εποχικότητας εμφανίζει αρνητική εξέλιξη την περίοδο 2010-2018 με μείωση της 
κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, από 38,7% το 2010 σε 37,6% το 2018 ερχόμενη 11η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας 
όσον αφορά την μεταβολή και 6η στην κατάταξη όσον αφορά το απόλυτο ποσοστό πληρότητας για το έτος 2018.

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020 και ΙΝΣΕΤΕ Business Intelligence
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Αφίξεις σε καταλύματα | Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία ( καθ’ όλη την 
περίοδο εξέτασης) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +93,9%.

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

• Υψηλή μείωση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών (λόγω της 
αύξησης των ημεδαπών αφίξεων μετά το 2016) με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να μειώνεται 
από 93,1% το 2014 σε 68,2% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν σημαντική 
άνοδο από 74 χιλ. σε 105 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν εντυπωσιακή 
αύξηση από 5 χιλ. σε 149 χιλ..

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική πορεία (καθ’ 
όλη την περίοδο εξέτασης) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +45,8%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 
3,0% το 2014 σε 2,7% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη πρόοδο σε σχέση με τις λοιπές 
Περιφέρειες της χώρας

• Μείωση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των 
ημεδαπών, μεταβάλλοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 94,1% το 2014 σε 73,0% το 2019, 
περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 571 χιλ. σε 646 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν τεράστια άνοδο από 36 χιλ. σε 239 χιλ..
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις 
αλλοδαπών
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Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών

94,1%                    94,9%                   61,1%                    68,3%                   71,0%                    73,0%

Ελλάδα

Β. Αιγαίου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσια Δελτία Τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα)

Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια που εμφανίζει 
το σύνολο της χώρας, με μεταβολή αφίξεων κατά +93,9% (+72,4% για το σύνολο της χώρας,3η στην κατάταξη) και των διανυκτερεύσεων 
με μεταβολή κατά +45,8% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 6η στην κατάταξη).
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει ένα κάμπινγκ που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 2018 και βρίσκεται στη Λήμνο.

• Το 2018 υποδέχθηκε 834 αφίξεις και το 2019 παρουσίασε οριακή μείωση με 791 
αφίξεις.

• To ποσοστό των αλλοδαπών που διέμειναν στο κάμπινγκ ανήλθε το 2018 στο 
77,6% και το 2019 στο 75,0%. Στο σύνολο των αλλοδαπών τουριστών που 
επισκέπτονται τη χώρα και επιλέγουν να μείνουν σε κάμπινγκ, το 0,2% επιλέγουν 
αυτό της Λήμνου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ημεδαπούς τουρίστες 
ανέρχεται στο 0,1%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). H Περιφέρεια έρχεται 12η στην κατάταξη μεταξύ των 12 Περιφερειών οι οποίες εμφανίζουν 
αφίξεις στα καταλύματα της συγκεκριμένης κατηγορίας ενώ παράλληλα παρουσιάζει μείωση -5,2% σε σχέση με αύξηση κατά 4,2% για 
το σύνολο της χώρας (11η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών).
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Ο Τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την περίοδο 2013-2019, της 
τάξης του -82% όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών, οδηγώντας την στην 12η θέση μεταξύ των Περιφερειών (σε σχέση με -2% μείωση 
για το σύνολο της χώρας) και την 7η θέση όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό των επιβατών.

Ναυτικός Τουρισμός | Αποτελέσματα κρουαζιέρας

• Για το έτος 2019, οι λιμένες της Σάμου συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων (67,7%) και την πλειοψηφία του αριθμού των επιβατών (56,2%)
• Οι λιμένες της ΠΕ Λέσβου (Λέσβος και Λήμνος) συγκεντρώνουν το 24,2% των κρουαζιερόπλοιων και σχεδόν το 30,0% των επιβατών και άρα το 2019 τρείς στους δέκα τουρίστες κρουαζιέρας 

επέλεξαν ένα από αυτά τα δύο λιμάνια
• Ο λιμένας Χίου συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό κρουαζιερόπλοιων (8,1%) αλλά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιβατών (13,5%) το οποίο ερμηνεύεται ως κρουαζιερόπλοια με 

δυναμικότητα υψηλότερη της μέσης δυναμικότητας της Περιφέρειας
• Από την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης δεν μπορεί να εξαχθεί οριζόντια εικόνα για τους λιμένες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε σχέση με τον τουρισμό κρουαζιέρας. Το 2018, Η ΠΕ 

Σάμου συγκεντρώνει το 86,1% των επιβατών κρουαζιέρας σε σχέση με 40,4% το 2013. Αντίστοιχα ο λιμένας Λέσβου από 44,3% το 2013 συγκεντρώνει μόλις το 18,5% το 2019, άρα η εικόνα 
κανενός έτους δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική της περιόδου εξέτασης.
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Ποσοστιαία κατανομή πλήθους επιβατών κρουαζιέρας μεταξύ των λιμένων 
της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, 2013-2019

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

Ποσοστιαία κατανομή κρουαζιερόπλοιων και 
επιβατών κρουαζιέρας ανά λιμένα, 2019
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Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 1* έως 3* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
από την 7η (1*) έως την 3η θέση (2*) μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων αυτών σε σχέση με το 
σύνολο των μονάδων εκάστης Περιφέρειας. Στις κατηγορίες 4* και 5* η Περιφέρεια λαμβάνει την 11η θέση, αποτέλεσμα της μικρής 
αναλογίας των μονάδων αυτών σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των λοιπών Περιφερειών της χώρας.

Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

• Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου είναι η 10η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων 
(387 μονάδες για το έτος 2019, 3,9% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 1,3% του 
συνολικού αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας εντάσσονται στην 
κατηγορία 2* και 3* (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 78,6% των ξενοδοχείων) ενώ 
το 11,1% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι 4* (9,0%) και 5* (2,1%).

• Οκτώ στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι ξενοδοχεία 2* και 3*, ενώ πάνω 
εννέα στα δέκα ξενοδοχεία είναι από 1* έως 3*.

• Μόλις ένα στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι 4* ή 5*.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Σάμου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των 
ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας (158 ξενοδοχειακές 
μονάδες, 40,4%) και άρα τέσσερις στις δέκα ξενοδοχειακές 
μονάδες της Περιφέρειας βρίσκονται στην ΠΕ Σάμου.

• Ακολουθεί η ΠΕ Λέσβου με 110 ξενοδοχειακές μονάδες 
(28,4%).

• Η ΠΕ Χίου διαθέτει λιγότερο από το 1/5 περίπου των 
ξενοδοχείων της Περιφέρειας, ενώ ακολουθούν ΠΕ Λήμνου 
(32 μονάδες) και ΠΕ Ικαρίας (24 μονάδες).

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* διαθέτει η ΠΕ 
Ικαρίας (0%) και ακολουθεί η ΠΕ Σάμου (5%). 

• Το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην ΠΕ Χίου με 15 εκ 
των 63 μονάδων να αποτελεί μονάδα 4* ή 5*(24%).

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων.
Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται 9η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και 7η στην κατάταξη όσον αφορά την μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου διαθέτει συνολικά 12.006 δωμάτια και 23.006  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 2,8% και 2,7% αντίστοιχα της συνολικής 
δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Παράλληλα, στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 31 δωμάτια,
έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. Όσον αφορά την αναλογία δωματίων και κλινών σε σχέση με την κατηγορία της μονάδας η Περιφέρεια λαμβάνει την 2η θέση στις 
κατηγορίες 2* και 3*, την 7η θέση στην κατηγορία 1* και την 12 και 11η θέση αντίστοιχα στις κατηγορίες 4* και 5*  και άρα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζει 
μειωμένο ποσοστό όσον αφορά τις υψηλότερες κατηγορίες
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας 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 (86), 
όσο και τον μέσο αριθμό των κλινών (189) που διαθέτουν.

• Η ΠΒΑ βρίσκεται κάτω από τον μ.ό. του συνόλου της χώρας τόσο στη μέση 
δυναμικότητα δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση 
δυναμικότητα κλινών

• Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το 
σύνολο της χώρας είναι 43 δωμάτια, σε σχέση με 31 δωμάτια για το σύνολο της 
Περιφέρειας

• Αντίστοιχα, ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια είναι 59 
Κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο της χώρας 

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

40 614 1.167

170 3.937 7.389

134 4.677 9.029

35 1.839 3.515

8 939 1.909

387 12.006 23.006

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Σύνολο

Από την σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά τόσο την μέση δυναμικότητα δωματίων όσο και την μέση 
δυναμικότητα των κλινών, καταλαμβάνοντας την 7η θέση και στις δύο κατηγορίες.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
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Μ.Ο. Ελλάδας

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

1*

2*

3*

4*

5*

• Όσον αφορά στην μέση δυναμικότητα δωματίων η 
Περιφέρεια λαμβάνει την 7η θέση στην 
δυναμικότητα δωματίων 5* και την 9η θέση στην 
δυναμικότητα δωματίων 4*

• Υψηλότερη στην κατάταξη βρίσκεται όσον αφορά 
την μέση δυναμικότητα δωματίων 3* όπου 
λαμβάνει την 6η θέση και άρα οι μονάδες της 
συγκεκριμένης κατηγορίες εμφανίζουν αυξημένο 
μέσο αριθμό δωματίων σε σχέση με τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της χώρας

• Αντίστοιχη είναι η κατάταξη για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες τόσο όσον αφορά την μέση 
δυναμικότητα των μονάδων των συγκεκριμένων 
κατηγοριών
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λαμβάνει την 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 2Κ ενώ λαμβάνει την τελευταία 
θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

• Στην ΠΕ Λέσβου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων και διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
(357 τουριστικές μονάδες, 37,3%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Σάμου η οποία διαθέτει 276 
μονάδες (28,8%) ενώ η ΠΕ Λήμνου έρχεται 
στην τελευταία θέση (76 μονάδες), 
συγκεντρώνοντας όμως την υψηλότερη 
δυναμικότητα στην Περιφέρεια (7 δωμάτια και 
17 κλίνες ανά μονάδα)

• Η ΠΕ Χίου διαθέτει λιγότερο από το 1/5 των 
τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων της Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο 
δυναμικό της  ΠΕ Ικαρίας αποτελεί το 9,3% του 
συνόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 17,4% των τουριστικών  
μονάδων της Περιφέρειας, με το αντίστοιχο 
ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ Λήμνου 
(45,0%) και Χίου (26,0%).

• Ο μέσος όρος δωματίων για το σύνολο της 
Περιφέρειας είναι 7 δωμάτια και 15 κλίνες ανά 
μονάδα.

357 276 159 89 762.282
1.967

940 589 533

5.077
4.464

2.264
1.235 1.274

Λέσβου Σάμου Χίου Ικαρίας Λήμνου

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ 
στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2019
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Λέσβου Σάμου Χίου Ικαρίας Λήμνου
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει ένα κάμπινγκ που βρίσκεται στη Λήμνο και χαρακτηρίζεται ως 2*. Το 2018 διέθετε 25 θέσεις για σκηνή ενώ το 2019 αύξησε τη χωρητικότητα του σε 46
θέσεις αποτελώντας το 0,3% των θέσεων κάμπινγκ της επικράτειας, έναντι του 0,2% για το 2018.
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες & θέσεις

Βόρειο Αιγαίο

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ, με οικίσκους και θέσεις, στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια διαθέτει μόλις μία μονάδα κάμπινγκ 2* και το μερίδιο της σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας είναι μόλις 0,2%.
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• Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου διαθέτει συνολικά 228 μονάδες, 384 δωμάτια και 1.473 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 2,0% , 2,2% και 
1,6% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μεσαίας δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (7η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 1,7 
δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (τελευταία στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται 
σε 6,5 κλίνες, έναντι 8,0 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Εμφανίζονται μέσης 
δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων ενώ η Περιφέρεια παρουσιάζει την μικρότερη δυναμικότητα ως προς τον 
αριθμό των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων| Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018

483
744

4.232

4,2%

4,3%

4,7%

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

Series1 Series2
% Περιφέρειας επί του 
συνόλου της χώραςΠεριφέρεια

Πηγές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ΙΝΣΕΤΕ

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
(μονάδες, δωμάτια & κλίνες) στην Περιφέρεια, 2018
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• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει στην 
κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 3.384 
καταλύματα, 5.122 υπνοδωμάτια και 13.746 
κλίνες, τα οποία αποτελούν το 1,9%, 1,6% και 
το 1,6% της συνολικής προσφοράς 
καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το 
σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, 
βρίσκεται 10η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό των καταλυμάτων , 11η όσον αφορά 
τον αριθμό των υπνοδωματίων και 11η όσον 
αφορά τον αριθμό των κλινών.

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα, για την ΠΒΑ, υπολογίζεται σε 1,5 
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 4,1 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο 
της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 89,4% 
αυτόνομες μονάδες, 1,0% δωμάτια σε 
ξενοδοχεία, 9,1% σε ιδιωτικά δωμάτια και 
0,5%  σε κοινόχρηστα δωμάτια.

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια 
λαμβάνει την 10η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων και την τελευταία θέση όσον αφορά τις κατηγορίες μέσης 
δυναμικότητας (υπνοδωματίων όσο και κλινών).

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη
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Αυτόνομο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο Ιδιωτικό δωμάτιο Κοινόχρηστο δωμάτιο

Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
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κατανομή καταλυμάτων
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Ικαρίας Λέσβου Λήμνου Σάμου Χίου

Ποσοστιαία 
κατανομή υπνοδωματίων

11,3%
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21,5%

20,8%

Ποσοστιαία 
κατανομή κλινών

Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/2020) | INSETE Intelligence

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

% επί του
συνόλου της χώραςΠλήθος

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων

3.384
5.122 13.746

1,9%

1,5% 1,6%

Καταλύματα Υπνοδωμάτια Κλίνες
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια η κατανομή των Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι υψηλότερη όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες 
οι οποίες συγκεντρώνουν το 63,0% των κλινών και οι κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης το 37,0%.

• Υψηλότερη ομοιογένεια εμφανίζει η ΠΕ Χίου, με 51,0% το ποσοστό αναφορικά με τις κλίνες ξενοδοχείων και 49,0% αναφορικά με τις κλίνες των 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Στην Περιφέρεια το 6,7% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η ΠΕ Ικαρίας (9,4%) και ΠΕ Σάμου (9,1%) ενώ το ποσοστό κυμαίνεται συνολικά μεταξύ 5,0 και 10,0% 

• Πάνω από μια στις τρείς μονάδες (36,0%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε πριν το έτος 2017

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο 
εξάμηνο του έτους 2019 όπου και εμφανίζονται 
συνολικά το 26,0% των μονάδων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στην πλατφόρμα.
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Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Σύνολο Ικαρίας Λέσβου Λήμνου Σάμου Χίου

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/2020) | INSETE Intelligence
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της 
Περιόδου 2010-2019 να αγγίζει το +21,4%, σημαντικά μικρότερη όμως της μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+146,3%) με 
αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 12η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή και 9η όσον αφορά τον 
αριθμό των επισκεπτών.

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 0,7 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Β. Αιγαίου. Το 2019 σημειώθηκε
ρεκόρ επισκεπτών (92 χιλ. επισκέπτες), μια αύξηση κατά 21,4% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο το 2010.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Σάμου και Λέσβου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της επισκεψιμότητας μέχρι το 2015 ενώ από το 2016 και έπειτα προστίθενται και οι αρχαιολογικοί χώροι 
της ΠΕ Λήμνου. Συγκεκριμένα για το 2019 το 45,3% αφορά την ΠΕ Λέσβου, το 30,4% την ΠΕ Σάμου και το 23,3% την ΠΕ Λήμνου.

• Σε αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, ηγείται η ΠΕ Λήμνου η οποία εμφανίζει επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων μετά το 
έτος 2015 με άνω των 20 χιλ. επισκεπτών ανά έτος ενώ ακολουθεί η άνοδος της ΠΕ Λέσβου από 22,9 χιλ. επισκέπτες το 2016 σε 41,7 χιλ. το 2019. 

• Η ΠΕ Ικαρίας δεν εμφανίζει επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων κατά την περίοδο εξέτασης.
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• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει το Φρούριο Μήθυμνας με 23,1 χιλ. επισκέπτες το έτος 2019 ενώ ακολουθεί το Ευπαλίνειο Όρυγμα Σάμου (13,3 χιλ. επισκέπτες το έτος 2019), ο 
αρχαιολογικός χώρος Καβείριο Λήμνου (λειτουργεί μετά το 2016) και το Ηραίο Σάμου.

• Οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι συγκεντρώνουν το 70,0% της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων για το 2019.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μόλις 
τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι συγκεντρώνουν το 70,0% της επισκεψιμότητας με σημαντικότερο το Φρούριο Μήθυμνας.

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)
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Αρχ/κός χώρος Καβειρίου Λήμνου Φρούριο Μήθυμνας Ευπαλίνειο Όρυγμα Σάμου Ηραίο Σάμου
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Β. Αιγαίου 
ο μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (28 χιλ. επισκέψεις το 
2019, 30,6% του συνόλου των επισκέψεων του έτους και 29,4% για την περίοδο 2010-2019).

• Πάρα ταύτα, υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Μάρτιος ενώ 
ακολουθούν οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Αρνητική μεταβολή εμφανίζει ο μήνας 
Μάιος (-23,3%) από 7,7 χιλ. επισκέπτες το 2010 σε 5,9 χιλ. το 2019.
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Περιφέρειας, 
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Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων 
στην Περιφέρεια, ανά μήνα, 2010-2019

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 90Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων  κατά την περίοδο εξέτασης.
Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο 
Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα 
εξέτασης. Βάσει αυτού, οκτώ στις δέκα 
επισκέψεις σε Μουσεία στην Περιφέρεια 
πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Η εποχικότητα διατηρείται σε αυτά τα μεγέθη 
καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το 
μέγεθος διαμορφώνεται σε 93,6% για το σύνολο 
της περιόδου εξέτασης, ενώ παρατηρείται 
μείωση καθώς το 2010 το ποσοστό αυτό έφτανε 
το 97,6% και άρα σχεδόν το σύνολο της 
επισκεψιμότητας σε σχέση με 92,7% το 2019.

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την 
ισχυρή εποχικότητα της σειράς των επισκέψεων 
σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 82,6% 79,7% 78,8% 74,6% 79,8% 82,2% 80,0%

CR6 97,6% 95,3% 95,4% 95,4% 92,3% 92,7% 93,6%

Gini 60,44% 59,25% 58,94% 53,14% 59,18% 59,27% 58,50%
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Σημειώνεται 
σημαντική αύξηση εσόδων σε σχέση με το έτος 2013 (+35,9%) η οποία υπολείπεται του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας (+184,8%) 
με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να βρίσκεται στην 10η θέση όσον αφορά την δυναμική εξέλιξη των εσόδων και την 11η θέση στα απόλυτα
μεγέθη.

Εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τον αριθμό των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση μετά το έτος 2016. Συγκεκριμένα από €171,8 χιλ. το 
2013 έφτασαν τις €104,7 χιλ. το 2015 και κατόπιν υπερ- διπλασιάστηκαν στις €233,5 χιλ. το έτος 2019.

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Λέσβου (+54,2%) από 54,1 χιλ. το 2013 σε 83,4 χιλ. το 2019.
• Οι ΠΕ Σάμου και ΠΕ Χίου σημείωσαν αύξηση κατά 27,6% και 10,3% αντίστοιχα. 
• Σημειώνεται ότι στους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Λέσβου αθροίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Λήμνου. Για το σύνολο της περιόδου εξέτασης το 38,9% αφορούν έσοδα από τους 

αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Λέσβου και το 60,43% έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Σάμου
• Μηδενική είναι η συνεισφορά της ΠΕ Ικαρίας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Παρατηρείται αύξηση κατά 
57,83% την περίοδο 2010-2019, πάρα ταύτα υπολείπεται σε σύγκριση με την αύξηση που εμφάνισε το σύνολο της χώρας (+87,11%) με 
αποτέλεσμα η Περιφέρεια να καταλαμβάνει την 10η θέση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά την μεταβολή και την 
12η θέση όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών.

Επισκεψιμότητα Μουσείων
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Αριθμός επισκεπτών στα Μουσεία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Ικαρίας Λέσβου Λήμνου Σάμου Χίου Σύνολο Β. Αιγαίου

• 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 
58,0%  με τον αριθμό επισκεπτών ανά έτος από 30,2 χιλ. το 2010 σε 47,7 χιλ. το 2019.

• Τα μουσεία της ΠΕ Σάμου συνεισφέρουν κατά 36,3% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Περιφέρειας το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Χίου (31,8%), ΠΕ Λέσβου (20,3%) και ΠΕ Λήμνου 
(11,6%) ενώ η ΠΕ Ικαρίας δεν εμφανίζει επισκεψιμότητα σε Μουσεία.

• Η επισκεψιμότητα των Μουσείων στην Περιφέρεια είναι σημαντικά μικρότερη της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, όπως και σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες της χώρας.
• Σημαντικότερη επισκεψιμότητα εμφανίζουν το Μουσείο Πυθαγορείου και το Μουσείο Σάμου στην ΠΕ Σάμου, με κάτω των 10 χιλ. επισκέψεων το καθένα για το έτος 2019.
• Η Περιφέρεια σε σχέση με το έτος 2015 σημείωσε μείωση επισκεψιμότητας κατά -6,29% σε σχέση με 33,79% αύξηση για το σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, η οποία είναι και η μόνη 

αρνητική εξέλιξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για την συγκεκριμένη περίοδο και κατηγορία μεγέθους

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Τα έσοδα εμφανίζουν 
ανεμική αύξηση κατά μόλις +2,01% (η μικρότερη μεταξύ των 13ων Περιφερειών της χώρας) σε σχέση με 153,06% του συνόλου της 
χώρας.

Εισπράξεις μουσείων

• Οι εισπράξεις των Μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν σχετική στασιμότητα με τα μεγέθη των εισπράξεων να βρίσκονται πλησίον των €90 χιλ. για το σύνολο της περιόδου εξέτασης
• Παρά τη μικρή επισκεψιμότητα των Μουσείων της Περιφέρειας σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους, εμφανίζουν αντίστοιχα μεγέθη εσόδων.
• Άνω του 60,0% των εσόδων προέρχεται από τα Μουσεία της ΠΕ Σάμου και συγκεκριμένα το Μουσείο Πυθαγορείου και το Μουσείο Σάμου, με άθροισμα επισκεπτών ~€17 χιλ. για το 2019 και 

άθροισμα εισπράξεων €60,1 χιλ.
• Αντίστοιχη είναι και η συνεισφορά των Μουσείων ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Χίου
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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 Βορείου Αιγαίου εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από αυτές στο σύνολο 
της χώρας για κάθε κατηγορία αστέρων. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικής 
κερδοφορίας για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων (16 π.μ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα 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

Βόρειο Αιγαίο 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 1.367 1.633 4.228

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 20,95 16,61 30,22

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 1,40 – 8% 5,33 – 18%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - -2,18 – -13% 0,42 – 1%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο - - -

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο - 83.884 28.318

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο - 8.494 4.812

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 στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου μειώθηκε κατά 8% τον Μάιο του 2019 στο 44% και αυξήθηκε κατά 2% τον Αύγουστο 
του 2019 στο 84% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018. Επιπλέον, η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 11% τον Μάιο του 
2019 στα €40, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη τον Αύγουστο του 2019 στα €60.

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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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Σάμου Όμιλος Doryssa

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €15.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

2 Λήμνου STALIMENI IKE

• Ανέγερση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3 αστέρων που θα αναπτυχθεί σε τρία 
επίπεδα, δυναμικότητος 12 δωματίων και 26 κλινών, σε ακίνητο, 3.603,01 τ.μ. που 
μισθώνει η εταιρεία «STALIMENI IKE»,, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου 
Μύρινας Λήμνου

3 Χίου Pearl Island A.E.
• Ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων, αποτελούμενο από πέντε κύριες κτιριακές 

ενότητες, επί οικοπέδου επιφάνειας 10.244,44 τ.μ. ιδιοκτησίας της εταιρείας «Pearl
Island A.E.» στην περιοχή «Μπέλλα Βίστα» της Χίου

4 Χίου AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED

• Τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μακροχρόνιας μίσθωσης του 
Ξενία Χίου για 50 έτη μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. και την πλειοδότρια εταιρεία «AVLUM ENTERPRISES 
COMPANY LIMITED» (συμφερόντων του επιχειρηματικού Ομίλου Τσάκου) ανοίγοντας 
πλέον το δρόμο για την ανακαίνιση του ιστορικού ακινήτου και την επαναλειτουργία 
του ως σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας.

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)

• Σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα τα νησιά της Περιφέρειας να διακρίνονται για την διαφορετικότητα τους σε πολιτισμικό και γεωμορφολογικό επίπεδο ενώ δίνεται η δυνατότητα 
σημαντικής εκμετάλλευσης των θαλάσσιων δικτύων λόγω της γεωγραφικής αυτής θέσης. Συγκεκριμένα ο θαλάσσιος μεταφορικός άξονας Βορράς-Νότος συνδέει τα νησιά της Περιφέρειας με το βόρειο τμήμα της 
Ηπειρωτικής χώρας και ο θαλάσσιος άξονας Ανατολής-Δύσης συνδέει την Περιφέρεια με τον Πειραιά και διέρχεται από το Ν. Αιγαίο 

• Σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ μέσω αιολικών πάρκων στην Σάμο, Λέσβο, Λήμνο και Ψαρά. Παράλληλα, η Περιφέρεια διαθέτει αιολικό δυναμικό που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη αιολικών πάρκων  (υπό 
κατασκευή βρίσκεται το αιολικό πάρκο Μελάνιος Χίου) . Ωστόσο, η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια και βάσει χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες του τομέα του τουρισμού

• Επαρκείς υγειονομικές υποδομές και καλή διαχείριση του πρώτου κύματος του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης επισκεπτών (GRI) βελτιώθηκε κατά 0,9 π.μ. την περίοδο 2018-2019, κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 4η θέση (μετά την Ήπειρο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη) με τα υψηλότερα 
ποσοστά ικανοποίησης να βρίσκονται στις κατηγορίες «Καθαριότητα» και «Εξυπηρέτηση»

• Παρά την μικρή θετική δυναμική που εμφανίζει όσον αφορά την επισκεψιμότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, οι διεθνείς επισκέπτες προέρχονται σε σημαντικό ποσοστό από μεγάλες αγορές 
της Ευρώπης (σχεδόν ένας στους τρείς είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Γερμανία) ενώ λόγω της εγγύτητας με την Τουρκία ένας στους τρείς επισκέπτες προέρχεται από την συγκεκριμένη χώρα

• Αύξηση της μέσης διαμονής ανά επίσκεψη την περίοδο 2016-2019 σε αντίθεση με την μείωση του μεγέθους για το σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια σημείωσε αύξηση της μέσης διαμονής από 7,5 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,1 το 2019 (2η υψηλότερη αύξηση στο σύνολο της χώρας) ενώ εμφανίζει την 2η υψηλότερη διάρκεια μέσης διαμονής ανά επίσκεψη. Οι διεθνείς επισκέπτες διαμένουν συνολικά 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ξοδεύοντας παράλληλα περισσότερα χρήματα ανά επίσκεψη, ενώ διατηρεί χαμηλές τιμές καταλαμβάνοντας την 9η θέση στην μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση

• Το 5ο υψηλότερο ποσοστό εργασίας πλήρους απασχόλησης στους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, το 2ο υψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων στους κλάδους καταλυμάτων 
και εστίασης με τριτοβάθμια εκπαίδευση και  το 2ο υψηλότερο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 

• Ανταγωνιστική και στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση των νησιών της Περιφέρειας που επιτρέπει την άμεση διασύνδεσή τους με τα παράλια της Τουρκίας

• Ύπαρξη πλούσιου αποθέματος και δραστηριοτήτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ειδικά στα νησιά Σάμος, Χίος, Λήμνος, Λέσβος και Ικαρία (μαστιχοχώρια, παραδοσιακοί οικισμοί, μονοπάτια περιπατητικών 
διαδρομών - στη Χίο φτάνουν τα 60 χλμ. διαμορφωμένων μονοπατιών, Κάμπος της Χίου, αρχοντικά της Λέσβου, χορευτικά δρώμενα, κ.α.)

• Νησιωτική περιφέρεια με μεγάλο αριθμό όμορφων παραλιών και καθαρών θαλασσών, διατηρώντας σταθερά κατά την τελευταία διετία την 4η θέση, όσον αφορά το πλήθος των βραβευμένων ακτών (Γαλάζιες 
Σημαίες), μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας (7% των βραβευμένων ακτών). Η ύπαρξη διάφορων μικρών βραχονησίδων περιμετρικά των νησιών καθιστά τις ημερήσιες κρουαζιέρες και τις θαλάσσιες εκδρομές 
ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς τα λιμάνια των νησιών μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετά σκάφη

• Ευρεία γκάμα θαλάσσιων δραστηριοτήτων και εμπειριών υψηλού επιπέδου (καιρικές συνθήκες που ευνοούν τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ύπαρξη παραλιών με υποδομές για windsurfing και kitesurfing, 
καταδυτική δραστηριότητα, κ.α.)

• Οι λιμένες που υποδέχονται κρουαζιερόπλοια όσο και οι τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) βρίσκονται εντός ή κοντά στον αστικό ιστό με πρόσβαση και σε επίγεια μέσα μεταφοράς (λεωφορεία 
ταξί) επεκτείνοντας την ακτίνα δράσης τους και την τουριστική δραστηριότητα

• Ύπαρξη μεγάλου θρησκευτικού αποθέματος (μοναστήρια, εκκλησίες) το οποίο περιλαμβάνει και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (Πυθαγόρειο και Ηραίο της Σάμου). Επιπλέον, η 
Περιφέρεια διαθέτει πολύ σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών μνημείων, νεότερων μνημείων αλλά και μουσείων, με τα περισσότερα να βρίσκονται στο νησί της Λέσβου 

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα…



101

Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (2)

• Ύπαρξη οικισμών, τοπίων και φυσικών βιοτόπων μοναδικού κάλλους (Natura 2000), καθώς και σημαντικών φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων (όπως π.χ. η Λήμνος που διαθέτει ξεχωριστό φυσικό τοπίο και 
πόρους). Οι παραδοσιακοί οικισμοί, έχουν ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον παρελθόν και τον 
τοπικό τους χαρακτήρα

• Μεγάλη γκάμα αγροτικών προϊόντων με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ καθώς και οινοπαραγωγή στη Σάμο με προϊόντα διεθνούς εμβέλειας.

• Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν να επιδείξουν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα στην πολύ περιορισμένη επιφάνεια που καλύπτουν. Ένα σύνολο από χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, πλούσιο σε ενδημικά και 
σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει περισσότερα από 5.000 διαφορετικά είδη ζώων και 1.000 περίπου είδη φυτών εμφανίζοντας δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα 
του οικοτουρισμού

• Ύπαρξη φυσικών πηγών που προσφέρονται για ιαματικό τουρισμό (όπως η παραλία Ευθαλούς στην Λέσβο στην οποία το νερό είναι κατάλληλο για ρευματοπάθειες, αρθριτικά, νευραλγίες, δερματοπάθειες και 
εκβάσεις τραυμάτων και λειτουργεί όλο το χρόνο, η Ιαματική πηγή Θέρμης, τα Λουτρά Πολιχνίτου, τα Θερμά Λήμνου κ.α.)

• Η Λήμνος, διαθέτει αεροδρόμιο, νοσοκομείο, εξαιρετικό οδικό δίκτυο, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο, τοπική γαστρονομία, απόθεμα κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στη βραχυχρόνια ενοικίαση ή 
για την προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας, ενώ προσφέρει και πλήθος επιλογών υπαίθριων δραστηριοτήτων αλλά και δρώμενων όπως το «Αρχαίο Πένταθλο», μια διεθνής αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση 
με στόχο την αναβίωση του πεντάθλου, που συνδέει το νησί με τη γέννηση του αθλήματος

• Όλα τα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν πληθώρα περιπατητικών διαδρομών και δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει Τουρισμό Περιπέτειας θαυμάζοντας τα μοναδικά τοπία και 
συνδυάζοντας το βουνό με τη θάλασσα. Ύπαρξη σημαντικού αριθμού καταγεγραμμένων πεζοπορικών διαδρομών και αναρριχητικών πεδίων (σε Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία) για ορειβασία / αναρρίχηση ευνοώντας την 
ανάπτυξη του τουρισμού περιπέτειας

• Τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας εμφανίζουν πολύ μικρό ποσοστό υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (και άρα μικρή έκθεση σε κίνδυνο). Συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία 5* εμφανίζουν το τρίτο χαμηλότερο μέγεθος 
(28% έναντι 178% που αποτελεί το μέσο όρο για την Ελλάδα) και τα ξενοδοχείο 4* το χαμηλότερο μέγεθος για το 2018 (21% έναντι 177% που αποτελεί το μέσο όρο για την Ελλάδα) και συνεπώς είναι σε καλύτερη 
θέση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και της οικονομικής κρίσης που επέφερε η υγειονομική κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19).

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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• Ανάγκη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων (δρόμοι, λιμένες, αεροδρόμιο):

− Προβλήματα και αδυναμίες στο οδικό δίκτυο (ποιότητας και βατότητας) των περισσότερων νησιών της Περιφέρειας, παρά την σημαντική βελτίωση στο εσωτερικό δίκτυο των οδικών αρτηριών, γεγονός που
εμποδίζει την άμεση και εύκολη προσέγγιση των σημείων ενδιαφέροντος

− Το θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών (επιβατών & εμπορευμάτων) παρουσιάζει αυξημένους περιορισμούς, καθώς τα κεντρικά λιμάνια της Περιφέρειας συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα αποκλειστικά μέσω του
Πειραιά, του Λαυρίου και της Καβάλας

− Δύσκολη προσβασιμότητα και μη επαρκής συνδεσιμότητα με την ηπειρωτική Ελλάδα, άλλα νησιά του Αιγαίου αλλά και μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας (δύσκολη ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα), με υψηλή
εξάρτηση από την ακτοπλοΐα

− Οι αερολιμένες Χίου και Μυτιλήνης χρήζουν βελτίωσης υποδομών τους για την φιλοξενία αεροσκαφών μεγαλύτερης δυναμικότητας, ενώ βελτίωση χρήζουν και τα ελικοδρόμια και οι υπηρεσίες υδροπλάνων στα
μικρά νησιά για την εξασφάλιση της γρήγορης και ασφαλούς σύνδεσης με μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα

• Ανάγκη διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

• Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της υδροδότησης των νησιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά και οφείλεται κυρίως στην αλλαγή από αγροτικές/κτηνοτροφικές οικονομίες σε οικονομίες παροχής υπηρεσιών 
(ξενοδοχεία, κτλ.), γεγονός που αύξησε τη ζήτηση νερού και οδήγησε στη μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης

• Κορεσμός και αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες ανάγκες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εμπειρίας του τουρίστα και 
των κατοίκων σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς της Περιφέρειας

• Έλλειψη ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων ενώ σημαντικές προκλήσεις εμφανίζονται και στην διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

• Μεταναστευτική κρίση που αυξάνει τον αριθμό μεταναστών στα περισσότερα νησιά της Περιφέρειας, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προσέλκυσης τουριστών και δημιουργεί πιέσεις στο σύστημα υγείας και στις 
τοπικές κοινωνίες

• Μη ανεπτυγμένοι τουριστικοί προορισμοί, με αδύναμη επιχειρηματική κουλτούρα στον τουρισμό

• Παρά την ύπαρξη πληθώρας παραλιών και επιλογών για τον επισκέπτη το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και προβεβλημένο

• Χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής

• Η Περιφέρεια εμφανίζει την 2η υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας κατά την θερινή περίοδο ενώ εμφανίζεται σχεδόν πλήρης έλλειψη διεθνών αεροπορικών 
αφίξεων τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο και Νοέμβριο έως Δεκέμβριο

• Έλλειψη οργανωμένων χώρων ευεξίας και απουσία τουριστικών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες 5*), γεγονός που δεν επιτρέπει την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού 
προφίλ. Στις κατηγορίες 4* και 5* η Περιφέρεια λαμβάνει την 11η θέση όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων σε σχέση με το σύνολο μονάδων στην Περιφέρεια, αποτέλεσμα της μικρής αναλογίας των μονάδων 
αυτών σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των λοιπών Περιφερειών της χώρας. Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη και στα νησιά που έχουν τουριστική κίνηση όπως Λέσβος και Σάμος, ενώ σε νησιά όπως η Χίος και η 
Λήμνος που δυνητικά έχουν τουριστικό προϊόν να προσφέρουν υπολείπονται σε ξενοδοχειακές υποδομές

• Η Περιφέρεια λαμβάνει την τελευταία θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 3Κ και 4Κ στην κατηγορία Ενοικιαζόμενων Δωματίων και εμφανίζει χαμηλό αριθμό επιπλωμένων κατοικιών – επαύλεων (10η στην 
κατάταξη) και καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (10η στην κατάταξη)

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…
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• Κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως πριν την προσφυγική κρίση, στη Λέσβο είχε ακολουθηθεί μία στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης η οποία απομακρύνθηκε από τα ισχυρά σημεία του προορισμού καθώς βασιζόταν 
στο μοντέλο Ήλιος & Θάλασσα με αυξανόμενη εξάρτηση από τους tour operators, προϊόν, όμως, στο οποίο ο προορισμός δεν διαθέτει πλεονέκτημα συγκρινόμενος με άλλους εδραιωμένους προορισμούς (Κρήτη, 
Ρόδος κλπ) της χώρας

• Σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και φιλοξενίας, παρά το υψηλό μέσο επίπεδο εκπαίδευσης και 
προβλήματα στελέχωσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών τουρισμού με καταρτισμένο προσωπικό

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

• Έλλειψη δικτύωσης και κουλτούρας συνεργασιών μεταξύ των φορέων και των επιχειρήσεων του τουρισμού στην Περιφέρεια με αποτέλεσμα την αδυναμία ανάπτυξης συνεργειών και προώθησης μίας ενιαίας 
τουριστική ταυτότητας

• Μη ξεκάθαρη στόχευση τουριστικών προϊόντων, περιορισμένη τουριστική προβολή και αδυναμία στην ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται η ποικιλομορφία και ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας του κάθε νησιού

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

• Άνιση κατανομή των τουριστικών ροών και δαπανών μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας 

• Περιορισμένες και μη ανταγωνιστικές λιμενικές υποδομές (μαρίνες, αγκυροβόλια) για τον ελλιμενισμό και τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής

• Έλλειψη τουριστικών μονάδων και υποδομών που προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες υγείας σε ηλικιωμένους τουρίστες του εξωτερικού καθώς και κινήτρων για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

• Μειωμένο νοσηλευτικό προσωπικό και αριθμός κλινών στις μονάδες υγείας

• Έλλειψη υποδομών πρόσβασης σε πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους της Περιφέρειας καθώς και αδυναμίες σε βασικές υποδομές (π.χ. δημόσιες τουαλέτες, χώροι αναμονής)

• Υψηλή εξάρτηση κάποιων νησιών της Περιφέρειας (π.χ. Χίος) από Τούρκους τουρίστες

• Υψηλή εξάρτηση της Σάμου από τον τουρισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας

• Στη ΠΕ Σάμου παρατηρείται υστέρηση στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, παρά τη διεθνούς σημασίας πολιτιστική κληρονομιά και της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης

• Ο συνεδριακός τουρισμός στην Περιφέρεια είναι αρκετά περιορισμένος και η ανάπτυξη του έως τώρα βασίζεται κυρίως σε ιδιωτική πρωτοβουλία, με την πλειοψηφία των συνεδριακών εκδηλώσεων να 
πραγματοποιούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι αίθουσες συνεδριάσεων που διατίθενται κυρίως σε ξενοδοχεία 4* και 5* είναι μεσαίας δυναμικότητας, επομένως δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις για τη 
διοργάνωση διεθνών συνεδρίων

• Η πληρότητα της Περιφέρειας παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα ενώ εμφάνισε μείωση την περίοδο 2010-2018 κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα (3η χαμηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών της χώρας)

• Ο τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την περίοδο 2013-2019 της τάξης του -82% όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών

• Τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤΔΑ/κύκλο εργασιών) στα ξενοδοχεία 4* (~15 π.μ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας (26%)

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από αυτές στο σύνολο της χώρας σε όλες τις κατηγορίες αστέρων

• Η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 11% τον Μάιο του 2019 στα €40 σε σχέση με το 2018

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 υλοποίηση σημαντικών έργων που θα αυξήσουν τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας:
− Το έργο διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου μεταξύ τους και με το Αλιβέρι το οποίο διασφαλίζει την παροχή ενέργειας από ηπειρωτικές περιοχές και την αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του για την

κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, ειδικά στην περίπτωση αύξησης των τουριστικών ροών στην Περιφέρεια
− Τα έργα ανάπτυξης αιολικών πάρκων που μπορούν να βελτιώσουν το ενεργειακό μίγμα της Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση αυστηρής χωροθέτησης και λειτουργίας που δεν υπονομεύει τις προοπτικές

τουριστικής ανάπτυξης των προορισμών της
− Έργα αναβάθμισης στους λιμένες Σάμου, Μυτιλήνης και Πέτρας Λέσβου για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων
− Έργα βελτίωσης αεροπορικών υποδομών για φιλοξενία μεγαλύτερων αεροσκαφών (αερολιμένες Χίου και Μυτιλήνης)
− Βελτίωση των ελικοδρομίων στα μικρά νησιά και δικτύου υδροπλάνων ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη συνδεσιμότητα ενδοπεριφερειακά, με άλλα νησιά του αιγαίου αλλά και με την ηπειρωτική Ελλάδα

• Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου διεθνών αεροπορικών συνδέσεων
• Προώθηση δράσεων που έχουν ως σκοπό την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής και λοιπές υποδομές, την εξασφάλιση 

καλής ποιότητας νερού ύδρευσης και την προστασία και αποκατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων 
• Η υλοποίηση στοχευμένων έργων για την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση ελλειμμάτων σε δίκτυα και ΕΕΛ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ορθής διαχείρισης λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων
• Η προώθηση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της Περιφέρειας στην 

διαχείριση των απορριμμάτων και των στερεών αποβλήτων
• Το έργο ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και με το Αλιβέρι θα διασφαλίσει την παροχή ενέργειας από ηπειρωτικές περιοχές, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση την τουριστική περίοδο και τις 

δυνατότητες διαχείρισης της Περιφέρειας σε αυξανόμενες τουριστικές ροές προσφέροντας ένα αξιόπιστο και σταθερής λειτουργίας ενεργειακό δίκτυο
• Στο Αναθεωρημένο ΠΧΠ εξετάζονται σειρά έργων ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών (Σάμο, Μυτιλήνη, Πέτρα Λέσβου κ.α.) που στόχο έχουν να ενισχύσουν τον θαλάσσιο τουρισμό, να βελτιώσουν τη 

συνδεσιμότητα της Περιφέρειας και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των εμπορικών θαλάσσιων δικτύων
• Η ποικιλομορφία που παρατηρείται στην Περιφέρεια ανά νησί προσφέρει τη δυνατότητα ανάδειξης της μοναδικότητας κάθε προορισμού και εστίασης σε εναλλακτικές και θεματικές μορφές τουρισμού που 

εμφανίζουν συνεχή και σημαντική ανάπτυξη όπως ο π.χ. Γαστρονομικός, Περιπατητικός, Οικοτουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας και Αγροτουρισμός και μπορούν να συμπληρώσουν το κύριο τουριστικό προϊόν της 
Περιφέρειας (Ήλιος & Θάλασσα). Όλα τα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν πληθώρα περιπατητικών διαδρομών και δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει Τουρισμό Περιπέτειας θαυμάζοντας 
τα μοναδικά τοπία, που συνδυάζουν μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα. 

• Σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σημαντικών υφιστάμενων (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) και αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. ΗΠΑ)
• 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 (τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προτάσεις από 
κατοίκους και φορείς για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης γκάμας υπηρεσιών αγροτουρισμού, ενώ το πολύπλοκο οικοσύστημα των νησιών του Βορείου Αιγαίου προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη του 
οικοτουρισμού)

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά, μαστίχα). Τα νησιά 
της Περιφέρειας εμφανίζουν ζήτηση και κατέχουν σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά, ενώ αρκετά προϊόντα εξάγονται και σε χώρες εξωτερικού

• Λήμνος, Χίος, Λέσβος και Σάμος μπορούν να αποτελέσουν αυτόνομους γαστρονομικούς προορισμούς καθώς διαθέτουν τοπική παραγωγή, εξαιρετικά προϊόντα και τοπική κουζίνα. Απαιτείται καλλιέργεια 
γαστρονομικής κουλτούρας για την ανάδειξη της τοπικής τους ταυτότητας, εκπαίδευση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις της αλυσίδας αξίας του τουρισμού

• Η Μυτιλήνη αναπτύσσεται ως πύλη εισόδου επιβατών κρουαζιέρας, η οποία θα περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των επιβατών ενώ η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, η Ικαρία και η Λήμνος μπορούν να 
αναδειχθούν περαιτέρω ως σημαντικοί σταθμοί κρουαζιέρας μεσαίας δυναμικότητας και εξειδικευμένης κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα που χαρακτηρίζεται από υψηλή κ.κ. δαπάνη

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των νήσων της Σάμου (ύπαρξη μνημείων Unesco), Λέσβου (ύπαρξη μουσείων και Λουτρά)  Χίου (ύπαρξη μνημείων Unesco) και Λήμνου (ιδιαίτερο τοπίο, αρχαιολογικός χώρος 
Πολιόχνης, ίσως η αρχαιότερη πόλη στην Ελλάδα, Μεσαιωνικό Κάστρο της Μύρινας) μπορεί να συνδυαστεί με υπαίθριες δραστηριότητες όπως η π.χ. πεζοπορία, θαλάσσιες δραστηριότητες και παραδοσιακά 
προϊόντα για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος

• Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης των ταξιδιωτών για θαλάσσιο Sports & Activities, όπως π.χ. ιστιοπλοΐα ή / και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες
• Δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στα Ψαρά, τους Φούρνους και τον Αγ. Ευστράτιο καθώς αποτελούν μικρά νησιά τα οποία είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από 

κρουαζιερόπλοια
• Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού, τόσο της κρουαζιέρας που σήμερα επικεντρώνεται κυρίως σε Λέσβο και Σάμο χωρίς σταθερή παρουσία όμως, όσο και των σκαφών αναψυχής μέσω της 

αναβάθμισης και ενίσχυσης του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) σε νησιά της Περιφέρειας (Λέσβος - Χίος και μικρότερα νησιά επιρροής τους, Σάμος - Ικαρία και μικρότερα νησιά 
επιρροής τους). Ειδικότερα, ο αριθμός των λιμανιών και των μαρίνων που υπάρχουν εντός της Περιφέρειας δίνουν τη δυνατότητα ευρύτερης ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού με ειδικούς λιμένες, καταφύγια και 
αγκυροβόλια (λιμένες Σάμου για έργα αναβάθμισης και υποδοχής πλοίων κρουαζιέρας, Μυτιλήνης για κατασκευή κρηπιδώματος για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, Πέτρας Λέσβου με δυνατότητα επέκτασης για 
ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων και κρουαζιερόπλοιων μεσαίας δυναμικότητας)

• Η ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα θέσης, κόστος, κτλ. ανά τουριστικό λιμένα, μπορεί να οδηγήσει στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και την 
προσέλκυση επισκεπτών

• 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. Η Περιφέρεια διαθέτει υγειονομικές υποδομές και 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού όπως και ιαματικούς πόρους (όπως η ιαματική πηγή στην παραλία της Ευθαλούς σχετικά με τον τουρισμό ευεξίας)

• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και 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 

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Αυξανόμενη ζήτηση των ταξιδιωτών για υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα μικρών 

επιχειρήσεων
• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες
• Αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα εργασίας εξ ’αποστάσεως, με τη εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων, ενός πληθυσμού ανεξάρτητων εργαζομένων που συνδυάζουν το ταξίδι με την 

εργασία (workation), συμβάλλοντας στην τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία
• 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 υγειονομικής κρίσης του 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)
• Το χαμηλό σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια Κεφάλαια των ξενοδοχείων της Περιφέρειας αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης υψηλότερης ποιότητας τουριστικών μονάδων (4* και 5*) για την 

προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδηματικών κλιμάκων

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Υψηλό κόστος μετακίνησης (ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς) προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου

• Οι ολοένα και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, οι οποίες συνδέονται  κυρίως με την τουριστική περίοδο και ως εκ τούτου παρουσιάζουν υψηλή εποχικότητα τους συγκεκριμένους 
μήνες

• Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και της εποχικότητας που αυτή παρουσιάζει κατά την τουριστική περίοδο

• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων δεδομένης της αυξημένης ποσότητάς τους κατά την τουριστική περίοδο

• Η εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) και ενδεχόμενη ανάγκη το τοπικό σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κατά τη θερινή τουριστική περίοδο

• Έλλειψη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και έλλειψη κοινού οράματος για την ανάπτυξη συνολικά της Περιφέρειας

• 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

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (νησιά Νότιου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Ιόνια νησιά, Σποράδες), που διαθέτουν ανταγωνιστικότερες υποδομές, ώριμους 
τουριστικά προορισμούς / brands και τουριστικό προϊόν υψηλότερου επιπέδου 

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και πιο ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα σε επίπεδο σχέσης αξίας-τιμής (π.χ. Τουρκία)

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων

• 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 

• Περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων στην Περιφέρεια

• Διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό χαμηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας

• Οι αυξημένες προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και η μακροχρόνια παραμονή προσφύγων/μεταναστών σε καταυλισμούς σε νησιά του Βορείου Αιγαίου που, παρά την προβολή της αλληλεγγύης των κατοίκων, 
συνδέεται με αρνητική διεθνή δημοσιότητα, πλήττει την τουριστική εικόνα της Περιφέρειας και αποθαρρύνει τους τουρίστες να επισκεφτούν αυτούς τους προορισμούς

• Η μη καλή γειτονία με την Τουρκία που επηρεάζει περιοδικά τις τουριστικές ροές από τη γείτονα χώρα

• Πιθανή παράβλεψη των εξειδικευμένων αναγκών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον τουριστικό σχεδιασμό της χώρας και μειωμένη ενίσχυση από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους αναμένεται να διευρύνει το 
αναπτυξιακό κενό της Περιφέρειας

• Η αύξηση της ζήτησης νερού και η μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος …



107

Ανάλυση SWOT | Απειλές (2)

• Η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης μέσω ποικίλλων τρόπων (π.χ. υπονόμευση ανάπτυξης εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, οπτική 
όχληση, διατάραξη βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος, ιδίως στην περίπτωση της ορνιθοπανίδας για την οποία βραχονησίδες και μικρά  νησιά του Βόρειου Αιγαίου αποτελούν σταθμούς στην μεταναστευτική τους 
πορεία, κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης από έλλειψη δεσμεύσεων για την τύχη των αιολικών πάρκων μετά την ολοκλήρωση του λειτουργικού τους βίου κ.α.) 

• 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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