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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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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί έναν μη τουριστικά ανεπτυγμένο προορισμό, με ζητήματα/θέματα προσβασιμότητας και
συνδεσιμότητας αλλά με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης με εστίαση στα προϊόντα Sun & Beach, το yachting, τον Πολιτιστικό &
Θρησκευτικό τουρισμό και τα εναλλακτικά θεματικά προϊόντα μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και τον εμπλουτισμό του
παρεχόμενου προϊόντος, της αποτελεσματικότερης προβολής και προώθησης του και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας και της
προσβασιμότητας του. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης του τουριστικού της προϊόντος ώστε να
προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία στους επιμέρους προορισμούς της, Λέσβο, Λήμνο & Χίο και Σάμο & Ικαρία.
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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
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτείνεται η ανάπτυξη τους ως νησιωτικού προορισμού με εναλλακτικό χαρακτήρα και εστίαση
σε εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα, καθώς και στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της γειτονικής Τουρκίας και του Ισραήλ.

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Τουρκία Ηνωμένο                      
Βασίλειο

ΗΠΑ

ΣουηδίαΓερμανία Ολλανδία 

Πολωνία Δανία ΒέλγιοΝορβηγίαΑυστρία

ΙσραήλΤσεχίαΙταλίαΕλβετίαΦινλανδία

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Αθλητικός Τουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Τουρισμός  Ευεξίας

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Αγροτουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Λέσβος, Λήμνος & Χίος».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Τουρκία Ηνωμένο                      
Βασίλειο

ΗΠΑΓερμανία Ολλανδία 

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Πολωνία Δανία ΒέλγιοΝορβηγίαΑυστρία

ΙσραήλΕλβετίαΦινλανδία

Εγχώριος τουρισμός

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Αθλητικός Τουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Τουρισμός  Ευεξίας

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Αγροτουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Σάμος & Ικαρία»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Σάμος & Ικαρία».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Τουρκία ΗΠΑ Γερμανία

ΣουηδίαΟλλανδία 

Βέλγιο ΙσραήλΕλβετίαΦινλανδία

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Αθλητικός Τουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Τουρισμός  Ευεξίας

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Αγροτουρισμός

ΔανίαΝορβηγία ΑυστρίαΤσεχίαΙταλίαΗνωμένο                    
Βασίλειο

Πολωνία
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Αναβάθμιση των αεροδρομίων Χίου και Λήμνου και προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο πλαίσιο αξιοποίησης των αεροδρομίων από ιδιώτη, καθώς τα αεροδρόμια Χίου, Λήμνου και Ικαρίας βρίσκονται μεταξύ των 23 περιφερειακών 
αεροδρομίων υπό αξιοποίηση (με υψηλή και μεσαία επιβατική κίνηση)

2

Ανάπλαση/ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, λαογραφικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και των νεοκλασικών/διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στον προορισμό και προσαρμογής της 
Τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και τις ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζει

Προώθηση και προβολή του πρόσφατα αναβαθμισμένου διεθνούς αερολιμένα της Σάμου και ενίσχυση της συνδεσιμότητας του με το εξωτερικό με εταιρείες χαμηλού κόστους

Δράσεις αναβάθμισης και αύξησης της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων/οικισμών της Λέσβου, της Λήμνου και της Χίου, μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλελειμένων ιστορικών κτιρίων, 
ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης των δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται

Έργα κατασκευής/αναβάθμισης/επέκτασης λιμενικών υποδομών καθώς και των υπάρχουσων θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στα νησιά του προορισμού για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένης κρουαζιέρας μέχρι 100 άτομα, 
Προϊόν υψηλότερης μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε σχέση με την μαζική κρουαζιέρα

Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών για Θρησκευτικό & Πολιτιστικό τουρισμό και προώθηση αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων storytelling

Δημιούργια DMO για την Περιφέρεια που θα αναδείξει τον προορισμό και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια γορέων που διαχειρίζονται πόρους που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας
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Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+112,9% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 14,6 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+31,8%), που θα προκύψει τόσο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση

(+15,3%) όσο και από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+14,3%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+143,4%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+180,6%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ η εποχικότητα σε αυτά τα μεγέθη θα αμβλυνθεί περισσότερο απ’ ότι στις επισκέψεις (μείωση κατά 19,1 π.μ.
και 16,6 π.μ. αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 2,1% 26,6% 66,6% 4,7% 359.258
Στόχος 6,5% 31,2% 52,0% 10,3% 765.000

2019 7,1% 24,3% 62,4% 6,1% 2.902.074
Στόχος 19,0% 25,9% 43,3% 11,9% 7.062.545

2019 4,4% 26,5% 64,3% 4,8% 165.308.844
Στόχος 12,4% 30,0% 47,7% 9,9% 463.836.880

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 460 606 31,8%
ΜΔΔ (€) 57 66 15,3%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 8,1 9,2 14,3%

Πηγή: Σχέδια δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2021

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

112,9%

143,4%

180,6%

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επισκέψεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
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mailto:info@insete.gr
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