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Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»
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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

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

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας. Η θέση της την καθιστά πύλη εισόδου αλλά 
ταυτόχρονα η γεωμορφολογία εσωτερικά και στα σημεία σύνδεσης με τις άλλες περιφέρειες δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα και 
εντείνουν την απομόνωση δημιουργώντας πολλαπλές συνέπειες.

• Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2), Ευρωπαϊκή οδός  Ε90

Οδικό Δίκτυο

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
• Πλατύ – Φλώρινα
• Αμύνταιο – Κοζάνη

Μεθοριακοί Σταθμοί
1. Μεθοριακός Σταθμός Νίκης
2. Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής

1. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης»
2. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος»

Αεροδρόμια

Αεροδρόμιο 
ΚαστοριάςΑεροδρόμιο Κοζάνης
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Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος»

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδ. Δίκτυο | Αεροδρόμια 

Πηγές: Εγνατία Οδός, ΣΠΕΝ 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΥΠΑ, Έρευνα Deloitte-Remaco

Οδικό Δίκτυο

Η Περιφέρεια διαθέτει εθνικό οδικό δίκτυο ιεραρχημένο με βάση τη λειτουργική σύνδεση με την Εγνατία Οδό, που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα οικιστικά κέντρα μικρότερης εμβέλειας, 
και στους τουριστικούς και πολιτιστικούς προορισμούς που διαθέτει. Επιπλέον, εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Μακεδονία 
υστερεί σε σύνδεση με άλλα περιφερειακά αστικά κέντρα όπως η Λάρισα.

Η δυτική πλευρά της Περιφέρειας καλύπτεται από ορεινούς όγκους, δάση και οικοσυστήματα που αποτελούν τουριστικό προορισμό, το εσωτερικό οδικό δίκτυο πρόσβασης σε αυτές τις 
περιοχές  χρήζει σημαντικής αναβάθμισης. Τα αναπτυξιακά έργα θα πρέπει να εστιάσουν στο ορεινό οδικό δίκτυο και στις συνδέσεις του εθνικού και επαρχιακού δικτύου με την Εγνατία 
Οδό που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε μικρότερους οικισμούς της Περιφέρειας.

Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2)
• Το μήκος της Εγνατίας Οδού που διατρέχει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι 112,5 χλμ., όπως και το σύνολο της Οδού 

αποτελεί τμήμα της ΔΕΔ-Μ.Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού αναβάθμισε σημαντικά συνδεσιμότητα της Περιφέρειας. 
• Το έργο περιλαμβάνει δύο κάθετους άξονες προς τα σύνορα της χώρας, προς τη Βόρεια Μακεδονία διέρχεται ο άξονας Α27 (Κοζάνη-

Νίκη) μήκους 72χλμ. και προς την Αλβανία ο Α29 (Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή) μήκους 79χλμ. 
• Η Εγνατία Οδός, ως βασικός οδικός άξονας της Περιφέρειας, βελτιώνει σημαντικά το μεταφορικό δίκτυο της Περιφέρειας, καθώς 

διορθώνει τα προβληματικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου δικτύου και εναρμονίζεται με τις προοπτικές ανάπτυξης της 
Περιφέρειας αναβαθμίζοντας την προσπελασιμότητα της σε διαπεριφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Αεροδρόμια

Βρίσκεται 12χλμ. από την πόλη της Καστοριάς. Υπάρχει μόνο οδική δυνατότητα 
πρόσβασης στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο ή με ΚΤΕΛ από την πόλης της Καστοριάς.

Βρίσκεται 4χλμ. Νοτιοανατολικά από την πόλη της Κοζάνης. Η μεταφορά στο λιμάνι 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με ταξί ή ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Παρουσιάζει πολύ περιορισμένη κίνηση. Συνδέεται με την Αθήνα με απευθείας 
εβδομαδιαίες πτήσεις ενώ μόνο μία αεροπορική εταιρεία δραστηριοποιείται στο 
αεροδρόμιο. Διαθέτει 2 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών μεσαίου μεγέθους.

Παρουσιάζει περιορισμένη κίνηση καθώς συνδέεται μόνο με την Αθήνα με 
απευθείας εβδομαδιαίες πτήσεις,  με μόνο μία εταιρεία να δραστηριοποιείται στο 
αεροδρόμιο.

Αν και το 2002 πραγματοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο 
έχουν μειωθεί σημαντικά. Το 2019, 340 δρομολόγια πτήσεων χρησιμοποίησαν το 
αεροδρόμιο που αντιστοιχεί σε 1,6χιλ. αφίξεις, 26% μείωση σε σχέση με το 2015.

Το 2019 οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από και προς το αεροδρόμιο ανήλθαν 
σε 350, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1,8χιλ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 48% σε 
σχέση με το 2015. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το οδικό δίκτυο και τα αεροδρόμια της Περιφέρειας.
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός), Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη

• Η Κοζάνη αποτελεί το κυρίαρχο αστικό κέντρο της Περιφέρειας με 
ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή εμβέλεια. Χαρακτηρίζεται ως 
δευτερεύων εθνικός πόλος. 

• Αποτελεί πολυτροπικό κόμβο εθνικής σημασίας καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο 
εθνικό χώρο με δύο μέσα μεταφοράς (αυτοκινητόδρομο και αεροδρόμιο), με  
δυνατότητα χρήσης και της σιδηροδρομικής υποδομής. 

• Ο αναπτυξιακός ρόλος της Κοζάνης συνδέεται στενά με την ηλεκτροπαραγωγή και 
την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, καθώς αποτελεί τον κύριο πόλο του 
συμπλέγματος ανάπτυξης στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας.

• Η Κοζάνη καλείται να αναβαθμίσει τον ρόλο της τόσο ως κέντρο περιφερειακής 
ανάπτυξης όσο και ως δευτερεύων εθνικός πόλος με διαπεριφερειακή εμβέλεια. 
Παράλληλα, ο ρόλος της, ως διεθνής κόμβος στο χώρο των Δυτικών Βαλκανίων 
και ειδικότερα σε σχέση με τις χώρες που συνορεύει, καλείται να γίνει πιο 
ενεργός μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας προς τα Βαλκάνια και της 
επιχειρηματικής δράσης που μπορεί να αναπτυχθεί στην Κοζάνη.

• Η αναβαθμισμένη οδική σύνδεση της πόλης, μέσω της Εγνατίας οδού και των 
καθέτων αξόνων, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της εθνικής εμβέλειας του 
αεροδρομίου Κοζάνης και την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων σιδηροδρομικών 
συνδέσεων καθιστούν εφικτή τη μετατροπή της Κοζάνης σε πολυτροπικό κέντρο 
μεταφορών, κέντρο συναλλαγών με τα Βαλκάνια και σημείο εισόδου/ εξόδου προς 
τη συγκεκριμένη περιοχή.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός
Η Δημοτική Ενότητα Κοζάνης αριθμεί 53.880 μόνιμους κατοίκους και η πόλη της Κοζάνης 
41.066 κατοίκους.

Εκπαίδευση
Το 15,3% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή
Το 53,5% των κατοίκων στην ΠΕ Κοζάνης ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
Στο Δήμο Κοζάνης το 39,2% του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης
Απασχολείται το 5,2% του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την βασική πύλη εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας, της πόλης της Κοζάνης
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Παρακάτω παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Πηγές: ΣΠΕΜ, αναθεώρηση 2019, Έρευνα Remaco-Deloitte

Έργο Π/Υ ΕΣΠΑ 
2007-2013

Π/Υ ΕΣΠΑ 
2014-2020

Π/Υ 
Σύνολο Σχόλια

Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη: 
Τμήμα «Φλώρινα-Νίκη»

€69.000.000 €69.000.000 Ολοκληρωμένο

Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή»: 
Τμήμα Κορομηλιά-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή

€43.000.000 €43.000.000 Ολοκληρώθηκε ως phasing 
Μεγάλο Έργο εντός ΠΠ 2014-2020

Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης €695.000 €695.000 Ολοκληρωμένο

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Ολοκλήρωση Εγνατίας ΟδούΟδικό δίκτυο
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

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

Οδικό Δίκτυο

 Οδικό τμήμα Φλώρινα-Πισοδέρι-Αντάρτικο-διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής-
Χάνι Μπιρίκι

 Σήραγγα Κλεισούρας

 Αναβάθμιση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού Νίκη-Φλώρινα (Α27) (RI-Infra 8)

 Οδικό τμήμα Κρυσταλλοπηγή-Πρεσπών 

 Οδικό τμήμα Κοζάνη-Αεροδρόμιο

Αεροδρόμια

 Σύνδεση αεροδρομίου Κοζάνης κάθετο άξονα 
Εγνατίας Οδού Α27

 Αναβάθμιση αεροδρομίου Κοζάνης (ασφάλεια, 
παρεχόμενες υπηρεσίες)

 Υποδομές υδροπλάνων σε υδατικές επιφάνειες 
(λίμνες) της Περιφέρειας

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

 Σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα-Κοζάνη

 Σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας 
(Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή/ Καστοριά-Πογραδετς)

 Ανάταξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο  στο τμήμα 
Θεσσαλονίκη-Πλατύ-Έδεσσα-Αμύνταιο-Φλώρινα

 Ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Έδεσσα-Φλώρινα
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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• Καθαρή ενέργεια: Ενέργεια για την οποία δεν είναι απαραίτητη η καύση 
κάποιου ορυκτού, καθώς εκμεταλλευόμαστε τον ήλιο, τον αέρα ή το νερό

• Βιομηχανία, βιοτεχνία & εμπόριο: 
Εργοστάσια παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων 

• Έξυπνη αγροτική παραγωγή: Η έξυπνη γεωργία εφαρμόζει σύγχρονες 
τεχνολογίες, για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής προϊόντων  

• Βιώσιμος τουρισμός: 
Ο τουρισμός που λαμβάνει υπόψιν τις μελλοντικές ανάγκες ενός τόπου.

• Τεχνολογία και εκπαίδευση: 
Εκπαίδευση κατοίκων με νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής

Το όραμα μετά την απολιγνιτοποίσηση έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες που υπήρχαν τα προηγούμενα εργοστάσια, επενδύσεις σε ανερχόμενους εργασιακούς τομείς, επίσπευση διαδικασιών για γρήγορη διασφάλιση 
θέσεων εργασίας, προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας και τέλος τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας & τη προώθηση καινοτομίας. Παρόλα αυτά, έχουν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις σχετικά με την απότομη μείωση προσωπικού αλλά 
και με την παρέμβαση στη φυσική ομορφιά μέσω των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω πέντε πυλώνες:  

Πέντε πυλώνες

Βασικές υποδομές| Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, προκλήσεις & επενδύσεις
Το 75% της συνολικής ηλεκτρικής παραγωγής της Ελλάδος, παράγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και το 50% αυτής, 
παράγεται στη Κοζάνη. Οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ αποτελούν το 44% της εγκαταστημένης ισχύος και παράγουν το 56% περίπου 
της ηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Πηγές: ΔΕΗ, ΡΑΕ & Hellenic Wind Energy Association, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών

• Στη Δυτική Μακεδονία παράγονται συνολικά 3.175
MW ηλεκτρικής ενέργειας, με το 87% της παραγωγής 
να βρίσκεται στην Κοζάνη. 

• Αναφορικά με το είδος των μονάδων παραγωγής, το 
78% προέρχεται από θερμική καύση, το 17% από 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το 5% από αιολικά πάρκα 
και λιγότερο από 1% από φωτοβολταϊκά. 

• Αναφορικά με τα ορυχεία λιγνίτη, το λιγνιτικό 
δυναμικό της χώρας είναι συγκεντρωμένο στην 
Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη και Σέρβια. 

Θερμικοί Σταθμοί (2.485 MW)
• Κοζάνης, Άγιος Δημήτριος, 5 μονάδες, 1.595 ΜW
• Κοζάνης, Καρδιά, 2 μονάδες, 560 MW
• Φλώρινα, Μελίτης, 1 μονάδα, 330 MW

Αιολικά Πάρκα (158 ΜW)
• Φλώρινα, Αγνάντι, 1 πάρκο, 22 MW
• Γρεβενά, Δεσκάτη, 1 πάρκο 29 MW
• Κοζάνη, Άσκιο, 2 πάρκα, 77 MW
• Κοζάνη, Βασιλικά, 1 πάρκο 30 MW
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (528 ΜW)
• Κοζάνη, Πολύφυτο, 3 σταθμοί, 375 MW
• Κοζάνη, Ιλαρίωνα, 1 σταθμός, 153 MW
Φωτοβολταϊκά Πάρκα (4 MW)
• Γρεβενά, Γρεβενά, 1 πάρκο, 3 MW
• Καστοριά, Άργος Ορεστικό, 1 πάρκο, 1 MW

Υποδομές Ενέργειας & Ηλεκτροδότησης Προκλήσεις

Εξόρυξη Λιγνίτη: 
• Η εξόρυξη του λιγνίτη για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονομεί στην Ελλάδα €850.000.000 σε συνάλλαγμα το 

χρόνο, σε περίπτωση που επέλεγε να το εισάγει. Λόγω του χαμηλού κόστους εξόρυξης, οι καταναλωτές έχουν πιο σταθερές 
και χαμηλές τιμές για κατανάλωση. 

• Επιπλέον, τα ορυχεία παρέχουν 10.000 θέσεις εργασίας σε περιοχές που παλιότερα εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα ανεργίας.
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: 
• Yπολογίζεται πως μέχρι στιγμής, στην Δυτική Μακεδονία η κατεστραμμένη έκταση λόγω της εξόρυξης είναι 120.000 στρ., 

συμπεριλαμβανομένης της καταστροφή της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. 
Κοινωνικές Επιπτώσεις: 
• Λόγω της αυξημένης εξόρυξης λιγνίτη, από τις γύρω περιοχές έχουν απομακρυνθεί ~8.000 κάτοικοι. Επίσης, έχουν 

παρατηρηθεί μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 
• Έρευνα της WWF, παρουσιάζει αύξηση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων, έως και 55%. Ταυτόχρονα, οι αλλεργικές ρινίτιδες 

έχουν τριπλασιαστεί συγκριτικά με το Πανελλαδικό μέσο όρο. 

Καθαρή Ενέργεια (~€1.5 δις)

• Φωτοβολταϊκά πάρκα (~2 GW). Από 
ΔΕΗ (~€133 εκατ. & 230 MW) και τα 
ΕΛΠΕ (~€130 εκατ. & 204 MW) στην 
Κοζάνη

• Μονάδα παραγωγής πράσινου 
υδρογόνου από τη Solaris

• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας από την Eunice

• Πεδίο ενεργειακής έρευνας και 
τεχνολογίας με ΣΔΙΤ με το ΠΔΜ

Βιομηχανία, βιοτεχνία & εμπόρια 
(~€200 εκατ.)

• Βιομηχανικό πάρκο κατασκευής 
προϊόντων ηλεκτροκίνησης από 
πανεθνικό όμιλο

• Δημιουργία μονάδας διαχείρισης 
αποβλήτων

• Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας

Έξυπνη αγροτική παραγωγή
(~€100 εκατ.)

• Έξυπνες αγροτικές μονάδες 
παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας 
(υδροπονία) από διεθνή εταιρία στον 
κλάδο των τροφίμων

Βιώσιμος τουρισμός
(~€25 εκατ.)

• Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα 
πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας

Άλλες επενδύσεις
(~€60 εκατ.)

• Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής 
αποκατάστασης με ΣΔΙΤ με δημόσιο 
φορέα

Όραμα & Ανάπτυξη
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Βασικές υποδομές| Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης
Το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας εκτείνεται στα 13.624 τ.χλμ. συγκεντρώνοντας το 65% των επιφανειακών υδάτων της 
χώρας και προσφέροντας 3,2x109 κ.μ νερό στην Περιφέρεια. Κατά μέσο όρο, το ύψος των βροχοπτώσεων ανέρχεται μεταξύ 60 
εκατοστά και 1 μέτρο, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 14,5oC και 17oC με χιονοπτώσεις μεταξύ Νοέμβριου και Απρίλιου. 

Πηγές: ΥΠΕΝ

• Οι λεκάνες αποδοχής ποταμών (ΛΑΠ) είναι το κομμάτι έκτασης που καταλήγουν τα νερά από ποτάμια, 
ρυάκια και λίμνες, και με ένα ενιαίο στόμιο παροχετεύουν την θάλασσα.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχουν 2 Λεκάνες Απορροής Ποταμών, στις Πρέσπες με 
έκταση 1.210 τ.χλμ. και στον Αλιάκμονα με έκταση 12.410 τ.χλμ.

ΛΑΠ Πρεσπών: 
• Η ΛΑΠ Πρεσπών εκτείνεται στο βορειοδυτικό άκρο της Περιφέρειας και οριοθετείται δυτικά και βόρεια 

από την Αλβανία και ΠΓΔΜ. Βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μ. και λόγω των ορεινών όγκων 
γύρω της, αναπτύσσονται δύο υδρολογικές λεκάνες, η κλειστή λεκάνη των λιμνών Πρεσπών και η λεκάνη 
Αξιού.

• Τα κύρια υδατικά στοιχεία της ΛΑΠ Πρεσπών είναι ο ποταμός Άγιος Γερμανός, η Μικρή και Μεγάλη 
Πρέσπα και η τεχνητή λίμνη Παπαδιάς με υπερτήσια παροχή 15x106 κ.μ./έτος.

ΛΑΠ Αλιάκμονα
• Η ΛΑΠ Αλιάκμονα μπορεί να μοιραστεί σε 4 επιμέρους υδρολογικές υπολεκάνες, του Αλιάκμονα, της 

Κλειστής Λεκάνης της Πτολεμαΐδας, της Περιφερειακής Τάφρου και της Πεδιάδας Κατερίνης, και 
ακολουθεί τα όρια της φυσικής υδρολογικής λεκάνης του ποταμού. 

• Τα κύρια υδατικά στοιχεία της ΛΑΠ Αλιάκμονα είναι: 
− Ο ποταμός Αλιάκμονας με πηγές στα όρη Βέρνο και Βόϊο στην Πίνδο, 
− Η Περιφερειακή Τάφρος, η οποία κατασκευάστηκε το 1932 με σκοπό την συγκέντρωση των 

απορροών του Αλμωπαίου ποταμού
− Το ρέμα Σουλού που αποστραγγίζει στη λίμνη Βεγορίτιδα
− Το Μαυρονέρι με πηγές από το Νοτιοδυτικό τμήμα των Πιερίων
− Η λίμνη της Καστοριάς με επιφάνια 28,8 τ.χλμ. και μέγιστο βάθος 9,1μ.
− Η λίμνη Βεγορίτιδα που ανήκει στις βαθύτερες λίμνες της περιοχής
− Η λίμνη Πετρών που μέσω των λιμνών Χειμαδίτιδας και Πετρών καταλήγει στη Βεγορίτιδα
− Η λίμνη Ζάζαρη που βρίσκεται σε υψόμετρο 602μ.
− Η λίμνη Χειμαδίτιδα
− Η τεχνητή λίμνη Σφηκιάς με ωφέλιμη χωρητικότητα 17,6x106 κ.μ.

− Η τεχνητή λίμνη Ασωμάτων με ωφέλιμο όγκο 10x106 κ.μ.
− Ο αναρυθμιστικός ταμιευτήρας Αγίας Βαρβάρας

Λεκάνες Απορροής Ποταμών Επιφανειακά και Υπόγεια Υδάτινα Σώματα
Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα
Τα επιφανειακά υδάτινα σώματα ορίζονται ως αυτά που ρέουν πάνω στην επιφάνεια της γης
• 150 ποτάμια με συνολικό μήκος 1.539,4 χλμ.
• 14 λίμνες με έκταση 296,7 τ.χλμ. εκ των οποίων 7 αφορούν φυσικές λίμνες και 7 ποτάμια με λιμναίο 

χαρακτήρα
• 2 μεταβατικά υδάτινα σώματα 39,4 τ.χλμ.
• 2 παράκτια υδάτινα σώματα με συνολική έκταση 1.127,1 τ.χλμ.
Υπόγεια Υδάτινα Σώματα
• Στη ΛΑΠ Πρεσπών διακρίνονται 2 κύρια και 2 δευτερεύοντα υπόγεια υδάτινα σώματα. Από τα κύρια, 1 

υποδιαιρείται σε 2 υποσυστήματα εντός της ΛΑΠ.    
• Στη ΛΑΠ Αλιάκμονα διακρίνονται 15 κύρια και 18 δευτερεύοντα, ενώ 7 από τα κύρια υποδιαιρούνται 

σε υποσυστήματα. 

Ζητήματα υδάτινων πόρων

• Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση υπόγειων υδροφόρων, λόγω της υπεράντλησής τους για 
υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς.

• Συσσώρευση νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα, λόγω της εκτεταμένης γεωργικής δραστηριότητας
• Υπέρογκες απολήψεις νερού για κάλυψη αναγκών του υδατικού διαμερίσματος της Κεντρικής 

Μακεδονίας
• Υποβάθμιση των υδατικών σωμάτων, λόγω κτηνοτροφίας και απορροές ρυπαντικών φορτίων.
• Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών σωμάτων, λόγω κατασκευής φραγμάτων και 

αντιπλημμυρικών έργων.
• Θέσπιση κανόνων και μείωση πόρων για την προστασία των υδροτροπικών οικοσυστημάτων.
• Πιέσεις στα διασυνοριακά υδάτινα σώματα Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας 
• Μείωση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της χρήσης των υπόγειων υδάτινων σωμάτων για την ψύξη των 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Βασικές υποδομές| Υποδομές συλλογής & επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων
Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργεί μονάδα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων, που διασφαλίζει τη μη κατάληξη 
60.000 τόνων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στη μονάδα ανακτάται άνω του 35% των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς το 
80% των οργανικών υλών χρησιμοποιείται για την δημιουργία λιπάσματος. Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικές υποδομές για τη 
διαχείριση των υδάτων και των υγρών αποβλήτων.

Πηγές: ΕUROPA

• Η μονάδα διαχείρισης αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας, άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 και 
αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η συνολική επένδυση 
του έργου ανήρθε στα €48 εκατ. και δύναται να επεξεργαστεί συνολικά 120.000 τόνους αποβλήτων 
ετησίως. 

• Μέσω της αερόβιας βιοσταθεροποίησης, η μονάδα καταφέρνει να παράγει λίπασμα πρώτου τύπου, 
που βοηθάει στην μέριμνα των λατομείων ή για υλικό κάλυψης στον χώρο υγειονομικής ταφής. 
Επιπλέον, επεξεργάζεται 45.000 τόνους βιοδιασπώμενων αποβλήτων και από αυτούς ανακτά 
15.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών. 

• Συγκεκριμένα, άνω του 80% των βιοδιασπώμενων υλικών δεν καταλήγουν σε υγειονομική ταφή και 
περίπου το 36% των ανακυκλώσιμων υλικών που εισέρχονται ανακτώνται. 

• Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων διαχειρίζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση και την ιδιωτική 
εταιρία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργεία, συντήρηση και χρηματοδότηση 
της μονάδας, μέχρι το 2042. 

• Η μονάδα αυτή συλλέγει απόβλητα και από τους 12 δήμους της Περιφέρειας, που εξυπηρετούνται 
από ~300.000 κατοίκους. 

• Η μονάδα έχει ευρύτερο στόχο την συμμόρφωση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, με την 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα και την περιβαλλοντική στρατηγική. 

Προσέγγιση αποβλήτων
• Στο παρελθόν, τα περισσότερα απόβλητα της Δυτικής Μακεδονίας κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής 

ταφής, με αποτέλεσμα να χάνεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών, και να επιβαρύνεται το 
περιβάλλον από τέτοιες πρακτικές

• Επομένως, η Περιφέρεια αναγνώρισε την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει 
τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία, ανάκτηση και απόρριψη λυμάτων. 

• Επιπλέον, μέσω αυτού, δημιουργήθηκε μια επιχειρηματική ευκαιρία λαμβάνοντας υπόψη την εξαγωγή 
πολύτιμων πόρων, τη δημόσια υγεία, την οικονομία αλλά και την αισθητική του τόπου.  

Διαδικασία
• Τα απόβλητα εκφορτώνονται σε μια δεξαμενή παραλαβής, διαχωρίζονται από τις σακούλες τους, και στη 

συνέχεια διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα και οργανικά υλικά, και μέσω ενός κυλιόμενου ιμάντα, γίνεται η 
διαλογή του πλαστικού, των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών και των γυαλιών. Πριν την 
διαμετακόμιση τους, υποβάλλονται σε έλεγχο ποιότητας. 

• Τα οργανικά απόβλητα αερίζονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου ελέγχονται η θερμοκρασία, η 
υγρασία και ο εξαερισμός. Μετέπειτα, αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις ωρίμανσης για περίπου 4-6 
εβδομάδες. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τα υλικά μεταφέρονται στη μονάδα διυλιστηρίου, όπου 
τα οργανικά στοιχεία διαχωρίζονται από τα σκληρά πλαστικά, τις μεμβράνες, τα χαλίκια και τα αδρανή 
απόβλητα, ώστε να κατασκευαστεί λίπασμα

• Τα υπόλοιπα υπολείμματα πετιούνται σε απολύτως σφραγισμένο χώρο υγειονομικής ταφής, με υποδομές 
για την συλλογή μολυσμένου και πιθανόν επιβλαβές για το νερό υγρό. Ο εξερχόμενος αέρας από τον χώρο 
υγειονομικής ταφής, συλλέγεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία απόσμησης με κύριο στόχο την μείωση 
διαφόρων εκπομπών ρύπων. 

• Τέλος, γίνεται ανάκτηση νερού για τις βιομηχανικές και αρδευτικές ανάγκες της σύγχρονης μονάδας, μέσω 
της επεξεργασίας των λυμάτων και του διασταλάζοντος υγρού

Εκπαίδευση & εργατικό δυναμικό. 
• Με την δημιουργία αυτής της μονάδας, πέρα από την επεξεργασία των λυμάτων, στόχος ήταν ο 

σχηματισμός 130 μόνιμων θέσεων εργασίας, αλλά και η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με 
σκοπό την προώθηση ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων στα νοικοκυριά.

Βιώσιμη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων

Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Σχεδιαζόμενα έργα

• Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (έργο ΣΔΙΤ, ύψους €100 εκατ. για την 
διαχείριση απορριμμάτων και για τις δύο Περιφέρειες)

• Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καστοριάς (προϋπολογισμού €12,3 εκατ.)
• Φράγμα Νεστόριου, Καστοριά
• Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καστοριάς
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πρεσπών Φλώρινας
• Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης
• Νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτική Ενότητας Ελλησπόντου τού Δήμου Κοζάνης
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1. Οι κλίνες των νοσοκομειακών μονάδων αναφέρονται στις «Οργανικές» και ο αριθμός έχει βρεθεί μέσο των επίσημων ιστοσελίδων. 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Βασικές υποδομές| Τομέας υγείας
Στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν συνολικά πέντε γενικά κρατικά νοσοκομεία και έξι κρατικά κέντρα υγείας, με 808 
οργανικά διαθέσιμες κλίνες. Η πλειοψηφία των κλινών (56%) βρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, με το συνολικό αριθμό εισαχθέντων να φτάνει
τους 10.030 το 2016. Η κατανομή των κλινών αποτυπώνει το μικρό αριθμό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια, καθώς οι τρεις Π.Ε. έχουν
ποσοστό μικρότερο του 0,5% στο σύνολο της χώρας.

1

2
3
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1

2
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43

Κέντρα ΥγείαςΓενικά Νοσοκομεία

1
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5
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Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»| Φλώρινα, ΠΕ Φλώρινας: 140 κλίνες

Γενικό Νοσοκομείο «Μποδοσάκειο» | Πτολεμαΐδα, ΠΕ Κοζάνης:  250 κλίνες

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς | Καστοριά, ΠΕ Καστοριάς: 108 κλίνες

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» | Κοζάνη, ΠΕ Κοζάνης: 200 κλίνες

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών | Γρεβενά, ΠΕ Γρεβενών: 110 κλίνες

Κέντρο Υγείας Αμυνταίου | Αμύνταιο, ΠΕ Φλώρινας

Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού | Άργος Ορεστικού, ΠΕ Καστοριάς

Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου| Τσοτύλι, ΠΕ Κοζάνης

Κέντρο Υγείας Σιατίτσας | Σιατίτσα, ΠΕ Κοζάνης

Κέντρο Υγείας Σερβίων | Σέρβια, ΠΕ Κοζάνης

Κέντρο Υγείας Δεσκάτης | Δεσκάτη, ΠΕ Γρεβενών

Γενικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας Δυτικής Μακεδονίας1

• 6 ιδιωτικές κλινικές – 480 κλίνες

− 1 γενική κλινική
− 2 ψυχιατρικές κλινικές
− 3 μαιευτικές κλινικές

Ιδιωτικές κλινικές2

• 26 κλίνες

• 54 ιατροί

• 90 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

• 63 άτομα άλλο προσωπικό

• 72 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας2

• 5 δημόσια νοσοκομεία

• 952 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί2

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείο Υγείας – Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
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Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται το 0,8% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων (43,65%) βρίσκονται στην ΠΕ Κοζάνης. Οι ΠΕ Φλώρινας (21,7%), Γρεβενών (17,4%) και Καστοριάς (17,4%) συγκεντρώνουν 
το υπόλοιπο 56,5% των σχετικών επιχειρήσεων.

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 Δυτικής 
Μακεδονίας, % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται το 1,5 % των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων (90,6%) βρίσκονται στην ΠΕ Κοζάνης. Οι ΠΕ Φλώρινας (6,1%), Γρεβενών (0,8%) και Καστοριάς (2,5%) 
συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 9,6% των σχετικών επιχειρήσεων.

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 Δυτικής Μακεδονίας, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντοπίζεται το 3,0% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and 
beverage service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην δωδέκατη θέση πίσω την Περιφέρεια Ηπείρου (4,2%) και
μπροστά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2,8%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 6,5%.

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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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)
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25-34
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Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την 
κατατάσσει, το 2019, στην 13η  θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (1,5% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια 
βρίσκεται στην 9η θέση σε ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο και κατέχει την 6η θέση στο ποσοστό απασχολούμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνοντας σημαντική βελτίωση από το 2010 κατά  6,9%.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτ. 
Μακεδονίας υπολογίζονται σε 5.753 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 
17% μικρότερο του πλήθους των απασχολούμενων στον κλάδο κατά το 
έτος 2010 (σε σχέση με μεταβολή +24% για το σύνολο της χώρας)

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και 
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 16% και 84% 
αντίστοιχα.

• Οι άνδρες αποτελούν το 47,0% των απασχολούμενων και οι γυναίκες 
το 53,0% 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης ενώ το μέγεθος βρίσκεται πλησίον του συνόλου 
της χώρας (81,0% έναντι 82,0%)

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 40,2 έτη το 2010 σε 37,5 έτη το 2019.

Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019

Δυτ. 
Μακεδονία

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 5.753 381.856

% Αντρών 47,0% 53,6%

% Γυναικών 53,0% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 81% 82%

% Μερικής απασχόλησης 19% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 37,5 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,2 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 -17% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 16% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 84% 75%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών (36% των
εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα)

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 45-44 (29%) και 35-44 (18%)

• Ένας στους δύο εργαζόμενους(54%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 ετών

• Δύο στους τρείς εργαζόμενους (66%) είναι ηλικίας έως 44 ετών

• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την μειωση της
ηλικιακής ομάδας 55+ ετών η οποία το 2010 κατείχε μερίδιο ίσο με 19% (μείωση κατά
δεκατέσσερις ποσοστιαίες μονάδες) ενώ η κατηγορία 45-54 αυξήθηκε από 21% σε 29% το
ίδιο χρονικό διάστημα.

Επίπεδο εκπαίδευσης 
εργαζομένων του Κλάδου 2010 2019

Πρωτοβάθμια 34% 7%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 57% 77%

Τριτοβάθμια 9% 16%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 0%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,7 2,1

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση 
κατά την περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 28,0% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια-
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

• Μετά το έτος 2017 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο, οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, (2019 ) 
Σύγκριση Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας εμφανίζει μικρότερο πλήθος 
απασχολούμενων αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας (47,0% έναντι 53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα υψηλότερο 
μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών.

• Εμφανίζει ακόμα αντίστοιχο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (81,0% 
έναντι 82,0% για το σύνολο της χώρας)

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 37,5 έτη, 
μικρότερη της μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα 
την σύγκλιση του μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο 
όρο της χώρας σε σχέση με το έτος 2010

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 2,1) είναι αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1)
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Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τον υπό-κλάδο 
απασχόλησης (κλάδος καταλυμάτων και εστίασης διακριτά). Οι απασχολούμενοι στην εστίαση είναι πέντε φορές περισσότεροι από τον 
κλάδο των καταλυμάτων αλλά και οι δύο κλάδοι βρίσκονται στην 13η θέση ως ποσοστό στο σύνολο της χώρας.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 918

% Αντρών 69,8%

% Γυναικών 30,2%

% Πλήρους απασχόλησης 96,0%

% Μερικής απασχόλησης 4,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 30,2

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 39,1

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 277,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 4.836

% Αντρών 42,7%

% Γυναικών 57,3%

% Πλήρους απασχόλησης 79,0%

% Μερικής απασχόλησης 21,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 38,8

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,3

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 -28,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών 
απασχόλησης είναι ανομοιογενής με ποσοστό 84,1% να αφορά την 
κατηγορία δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης

• Το ποσοστό των γυναικών είναι χαμηλότερο στην κατηγορία 
καταλύματα σε σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
(30,2% έναντι 42,7% αντίστοιχα)

• Η απασχόληση σε καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +277% (από 244 
το 2010 σε 918 εργαζόμενους το 2019) έναντι -28,0% στις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία μειώθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες με την 
κατηγορία καταλύματα να εμφανίζει μέση ηλικία μόλις 30,2 ετών 
έναντι 38,8 ετών στην κατηγορία υπηρεσιών εστίασης

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-
κλάδων εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Καταλύματα
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού στον κλάδο (κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης 
συνολικά). Η Περιφέρεια παρουσιάζει οριακή μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό κατά 0,05% το διάστημα 2010 – 2019, αποτελώντας τη 
μοναδική Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον αριθμό των εργαζομένων.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

• Από ποσοστό 44,9% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε σταδιακά 
φτάνοντας έως και 56,3% το έτος 2014 ενώ για το σύνολο της περιόδου εξέτασης εμφανίζει 
υψηλή μεταβλητότητα από 44,7% το 2018 σε 53,0% το 2019

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών μειώθηκε, κατά την περίοδο εξέτασης, κατά -29,2% σε 
σχέση με -1,9% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 3,1 χιλ. εργαζόμενους το 
2010 σε 3 χιλ. το έτος 2019) 

• Η πλήρης απασχόληση στον Κλάδο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ξεπερνάει την 
πλειοψηφία των ετών (εκτός των ετών 2012,2016 και 2017) το 80,0% των απασχολούμενων 
ενώ τα τελευταία έτη (2017-2019) η μερική απασχόληση υπολογίζεται σε ποσοστά ~20%.

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει αυξητική τάση κατά την περίοδο εξέτασης, από 1,7 το 
2010 σε 2,1 από το έτος 2016 έως 2019, με την παράλληλη μείωση του αριθμού των 
εργαζομένων. 

• Η μεταβολή οφείλεται στην υψηλή μείωση των εργαζόμενων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
στην αύξηση των εργαζομένων με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι Χώροι
Οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η Αρχαία πόλη της Αιανής η οποία βρίσκεται 20χλμ. 
νότια της Κοζάνης η οποία ανήκε στο αρχαίο βασίλειο της Ελίμειας. Όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι, τα σημαντικότερα μουσεία της 
Περιφέρειας είναι το Βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς με εικόνες, γλυπτά, ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα αντικείμενα και εκκλησιαστικά 
αντικείμενα που καλύπτουν την περίοδο από τον 12ο μέχρι τον 17ο αιώνα.

• ΠΕ Γρεβενών: Μουσείο Μανιταριών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λαογραφικό μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Γρεβενών

• ΠΕ Καστοριάς: Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Λαογραφικό Δεληνάγειο Μουσείο Καστοριάς, Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς. Μουσείο Ενδυματολογίας Καστοριάς, 
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς και Οικομουσείο του Δισπηλιού

• ΠΕ Κοζάνης: Ιστορικό – Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης, Κοβεδόρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, Μουσείο Σύγχρονης 
Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Ανθρωπολογικό Λαογραφικό Μουσείο Πτολεμαΐδας, Πινακοθήκη Πτολεμαΐδας, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
Χρωμίου, Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας, Βοτανικό Μουσείο του Ορειβατικού Συλλόγου Σιάτιστας, Παλαιοντολογικό Μουσείο 
Σιάτιστας, Λαογραφικό και Εκκλησιαστικό Μουσείο Εράτυρας

• ΠΕ Φλώρινας: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λαογραφικό Μουσείο Φλώρινας, Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών & Μουσείο 
Αργυροχρυσοχοΐας και Λαογραφίας και Ιστορίας Νυμφαίου 

Μουσεία

• ΠΕ Γρεβενών: Φρούριο των Γρεβενών, Ακρόπολη της Ελιμείας, Ακρόπολη στο Καστρί, Κάστρο Γρεβενών, Κούλια της Λόχμης, Κάστρο του Σπηλαίου, Ιερά Μονή Οσίου 
Νικάνορος, Ζάβορδας & Πύργος Κούλια

• ΠΕ Καστοριάς: Διοκλητιανούπολη, Λιμναίος Οικισμός Δισπήλιου & Συνοικία Ντόλτσο

• ΠΕ Κοζάνης: Φρούριο & Ακρόπολη της Αιανής, Κάστρο Βελβεντού, Κάστρο του Κτενίου, Σέρβια, Τείχη στους Πύργους της Εορδαίας, Οχύρωμα του Παλαιόκαστρου 
Βελβεντού, Παλαιόκαστρο της Γρατσάνης, Παλαιόκαστρο της Καισαρίας, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιανής, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία 
Βελβεντού & Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος

• ΠΕ Φλώρινας: Άγιος Αχίλλειος, Πετρών, Νεολιθικός Οικισμός Αγίου Παντελεήμονα και Νίκειος Σχολή

Αρχαιολογικοί 
Χώροι

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Greek Travel Pages (GTP)
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι Χώροι (2)
Ένα χαρακτηριστικό που κάνει την Δυτική Μακεδονία δημοφιλή και προσελκύει ταξιδιώτες όλο το χρόνο, είναι η φυσική ομορφιά των
διαφόρων οικισμών αλλά και η ιστορία που κουβαλάει μέσω των κάστρων και των μοναστηριών, όπως αυτά στα Γρεβενά.  

• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι γνωστή για 7 κάστρα, φρούρια & οχυρώσεις. Στη Φλώρινα και πιο συγκεκριμένα στον Άγιο Αχίλλειο στις Πρέσπες, βρίσκεται το 
«Βασίλειον» Κάστρο όπου χτίστηκε το 1018 από τον Βασίλειο τον Β. Στο ανατολικό κομμάτι των Πρεσπών, στον Λεύκωνα, βρίσκεται το «Κωνστάντειον» κάστρο που 
επίσης χτίστηκε από τον Βασίλειο τον Β. Ενώ νοτιότερα, στην Μικρολίμνη, έγκειται το Κάστρο της Ιουστινιανείου αμυντικής γραμμής. Δέουσας σημασίας είναι και το 
Βυζαντινό Κάστρο της Καστοριάς, που προσέφερε πλέον των λιμνών, ασφάλεια στην πόλη.  Σε ό,τι αφορά την Κοζάνη, εκεί βρίσκονται δύο ακόμα κάστρα. Στη Σέρβια το 
βυζαντινό κάστρο του 560 μ.Χ. και το «Παλιόκαστρο» στο Μεσόλογγο, το οποίο διέπετε από θρύλους και παραδόσεις. 

Φρούρια & Κάστρα

• Παραδοσιακοί οικισμοί, είναι οικισμοί με ιδιαίτερη «ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική» φυσιογνωμία διατηρώντας 
αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. 

• Με ευθύνη του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), 856 οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας καταγράφονται 
7 παραδοσιακοί οικισμοί:
o ΠΕ Γρεβενών: Δίπορο, Καλλονή
o ΠΕ Καστοριάς: Μέρος της πόλης
o ΠΕ Κοζάνης: Πεντάλοφος, Σιάτιστα
o ΠΕ Φλώρινας: Νυμφαίο, Ψαράδες

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• ΠΕ Γρεβενών: Πάνω από την λίμνη του Ιλαρίωνα, στο Καλλίστρατο Όρος, βρίσκεται το Μοναστήρι της Ζάβορδας, που ιδρύθηκε από τον Όσιο Νικάνορα, τον 16ο αιώνα. Το 
μοναστήρι είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του Αγίου Όρους και στο κέντρο βρίσκεται ο καθολικός, τρίκοχος ναός οθωμανικού τύπου. Το εσωτερικό της μονής 
είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες του 16ου και 19ου αιώνα. Δίπλα από την Μονή, υπάρχει η Ιερά Μονή Παναγίας Τουρνικίου, η οποία το 2011, με χρηματοδότηση της 
ΔΕΗ, μεταφέρθηκε στον παρακείμενο λόφο που βρίσκεται 127μ. πιο πέρα. 

Εκκλησίες-
Μοναστήρια

• Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν συνολικά 865 διατηρητέα κτίρια, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται στη Καστοριά- 453 κτίσματα. 
• Στην Φλώρινα έχουν δηλωθεί 193 κτίσματα, με το πιο σημαντικό να είναι το πρώτο Χριστιανικό Σπίτι, το κτίριο του Πέιου. 
• Η Κοζάνη έχει συνολικά 135 διατηρητέα, συμπεριλαμβανομένων των φρουρίων. Τέλος, στα Γρεβενά υπάρχουν 84 διατηρητέα κτίρια.

Διατηρητέα Κτίρια

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Greek Travel Pages (GTP)
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Γρεβενά

• Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται στους δρόμους Γεωργίου Μπούσιου, Ταλιαδούρη, Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην Πλατεία Αιμιλιανού.

• Στην οδό Ταλιαδούρη βρίσκεται η καρδιά της πόλης με πολλά μαγαζιά, ενώ γύρω από την Πλατεία Αιμιλιανού συγκεντρώνονται καταστήματα τραπεζών και μαγαζιά 
ειδών ένδυσης. 

Αγορά
(Shopping)

• 1.100 μέτρα από το κέντρο, βρίσκεται το καταφύγιο στο Καστράκι (άλσος Θεοδωρίδη), ένα μικρό δάσος στο οποίο μπορεί κανείς να πιει τον καφέ του, να παίξει με τα 
παιδιά του, να αθληθεί, ή απλώς να περπατήσει απολαμβάνοντας τη γαλήνη, τα χρώματα και τα αρώματα του δάσους

Περίπατος 
στην Πόλη

• Άγαλμα μανιταριών στην είσοδο και στο κέντρο της πόλης 
• Παραδοσιακό ρολόι στην κεντρική πλατεία που χτίστηκε το 1906 
• Αγάλματα των τοπικών ηρώων στην πλατεία Αιμιλιανού
• Εκκλησία Αγίας Παρασκευής 

Αξιοθέατα

• Στα σοκάκια της κεντρικής οδού, στην οδό Παύλου Μελά και Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκονται μικρές ταβέρνες και μπαράκια όπου μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει ή να 
φάει παραδοσιακά εδέσματα. 

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Φεστιβάλ Ιρλανδικού Πολιτισμού, διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Μάιο εν όψει της εορτής του εθνικού προστάτη Άγιου Πατρίκιου.
• Φεστιβάλ «Topos», το οποίο διεξάγεται τον Αύγουστο, στα πλαίσια φιλοξενίας του διεθνή πολιτισμού και αλληλεγγύης EUROP’PAID
• Θέατρο Ηρώων στο κέντρο της πόλης
• Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, το οποίο βρίσκεται 1.100μ. από το κέντρο της πόλης

Θέατρα-
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Η πόλη των Γρεβενών είναι γνωστή για τα μανιτάρια της, τα φαράγγια με τα τοξωτά γεφύρια, τα καταφύγια αλλά και τα θρησκευτικά
μνημεία. Βρίσκεται σε υψόμετρο 530 μέτρων και η φυσική της ομορφιά σε συνδυασμό με τον αστικό της χαρακτήρα στο κέντρο της 
πόλης, δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να την εξερευνήσει εύκολα.

Πηγές: VisitGrevena, All About Festivals 
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Καστοριά

• Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται στους δρόμους  Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αθανασίου Διάκου. 
• Επιπλέον, στην γωνία Γεώργιου Καραϊσκάκη και Αθανασίου Διάκου, υπάρχει λαϊκή αγορά.
• Επίσης, για όσους αναζητούν τις παραδοσιακές γούνες Καστοριάς, στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Γρεβενών Καστοριάς, υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταστήματα με γούνες.

Αγορά
(Shopping)

• Ξεκινώντας από τη νότια παραλιακή οδό, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την ομορφιά του φυσικού τοπίου της λίμνης, περιτριγυρισμένο από ιτιές και πλατάνια, 
καθώς επίσης και την Σπηλιά του Δράκου, το μοναστήρι της Παναγίας Μαυριώτισσας, καταλήγοντας στην περιοχή Απόζαρι στην βόρεια πλευρά της πόλης.

Περίπατος στην 
Πόλη

• Η λίμνη Ορεστιάδα και η πόλη της Καστοριάς είναι δέσμιες εδώ και πολλούς αιώνες. Υπολογίζεται ότι η λίμνη σχηματίστηκε πριν 10 εκατ. χρόνια και η σημερινή της 
μορφολογία, αποτελεί υπόλειμμα μιας παλαιάς ευρείας λίμνης με έκταση 164 τ.χλμ. και βάθος άνω των 50 μέτρων. 

• Επιπλέον, η λίμνη έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή «NATURA» από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Αξιοθέατα

• Στην οδό Ορεστείων και τα κάθετα σοκάκια της Μεγ. Αλεξάνδρου, οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν μικρά κέντρα διασκέδασης και εστίες γαστρονομικού ενδιαφέροντος. 
Διασκέδαση-

Νυχτερινή Ζωή

• Θέατρο Βουνού, με εβδομαδιαίες νυχτερινές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους
• River Party: Ετήσιο φεστιβάλ 5 ημερών με μουσικές και δραστηριότητες στη φύση όπως περιπάτους και αναρρίχηση και ηλιοθεραπεία στις όχθες του Αλιάκμονα. 
• Γιορτή Πατάτας στο Πολυκέρασο, Γιορτή Μήλου στη Πολυκάρπη, Γιορτή Τσίπουρου στη Λιθιά, Γιορτή Μανιταριού στην Καστοριά

Θέατρα-
Παραστάσεις 

Φεστιβάλ

Η λίμνη της Καστοριάς θεωρείται μια από τις παλαιότερες λίμνες στην Ελλάδα, καθότι υπολογίζεται πως υπάρχει πάνω από 10.000.000 
χρόνια. Η πόλη της Καστοριάς, σε συνδυασμό με τη λίμνη και τις κοντινές διαδρομές, δημιουργούν ένα ελκυστικό City Break τουριστικό 
προϊόν, με ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα.  

Πηγές: Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Καστοριάς 
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Φλώρινα

• Το εμπορικό κέντρο της πόλης βασίζεται σε τρεις αρτηρίες: 7ης Νοεμβρίου, Λεωφ. Μοναστηριού & Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

• Αναφορικά με την εβδομαδιαία λαϊκή αγορά, αυτή πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στην οδό Κων/νου Κώττα
Αγορά

(Shopping)

• Ξεκινώντας από την οδό Κοντόπουλου, μπορεί κανείς να επισκεφτεί τον ζωολογικό κήπο και μετέπειτα την Πλατεία Ηρώων στην οδό Ηπείρου, με το παλιό ρολόι. 
• Στη συνέχεια, παράλληλα με τον ποταμό Σακουλέβα, ο επισκέπτης θα συναντήσει τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, καταλήγοντας στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Φλώρινας.

Περίπατος στην 
Πόλη

• Πάνω στο ύψωμα του Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα υφίσταται η αρχαία πόλη της Φλώρινας που οι ειδικευμένοι τη τοποθετούν στην κλασσική και ελληνιστική 
περίοδο. Η πόλη δημιουργήθηκε την εποχή του Φιλίππου Β’ και έχουν βρεθεί 4 οικοδομικά τετράγωνα με κάθετους δρόμους. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο έχει από 4ης με 
5 οικίες, όπου μέσα βρέθηκαν εστίες φαγητού και σε ορισμένα από αυτά πάγκοι δημιουργίας κεραμικών ή και επεξεργασίας μετάλλου.

Αξιοθέατα

• Η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παύλου Μελά, προσφέρει στους ταξιδιώτες πληθώρα επιλογών διασκέδασης με μικρά κέντρα και μαγαζιά εστίασης.Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• Θέατρο Κούκλας: Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις, χρησιμοποιώντας εντυπωσιακές χειροποίητες κούκλες.
• Ετήσιο πολιτικό/ πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας
• InnerMusica Festival: Ετήσιο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, με πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου.

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Παρόλο που η Φλώρινα φημίζεται για τα όμορφα φυσικά τοπία και τους αμπελώνες στο Αμύνταιο, δεν λείπουν από αυτή τα 
παραδοσιακά χωρία που μπορούν να ταξιδέψουν τον επισκέπτη στο παρελθόν, όπως αυτά του Νυμφαίου, του Αγίου Αχίλλειου, του 
Ακρίτα και οι αρχαιολογικοί τόποι όπως των Πετρών.

Πηγές: Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Φλώρινας, Taxidologio
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Κοζάνη

• Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται στους δρόμους Γκέρτσου Κων/νου & Φιλίππου Β. 
Αγορά

(Shopping)

• Ξεκινώντας από την οδό  Ίωνος Δραγούμη, μπορεί κανείς να δει το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
• Μέσα από τα γραφικά σοκάκια της πόλης, φαίνεται το Παναγιωτίδειο Αρχοντικό, ενώ δίπλα βρίσκεται το κεντρικό πάρκο της Κοζάνης με τα εξημερωμένα ελάφια. 
• Τέλος, στο κέντρο της πόλης δεσπόζει διατηρητέο κτήριο του 1750, όπου έζησε ο Γεώργιος Λασσάνης, αγωνιστής του 1821 και στενός συνεργάτης του Αλ. Υψηλάντη

Αξιοθέατα

• Στα σοκάκια του κέντρου, στις οδούς Κοβενταρών & Ειρήνης, βρίσκονται μικρές ταβέρνες και καφενεία όπου μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει ή να φάει παραδοσιακά 
εδέσματα. Αναφορικά με τα κέντρα διασκέδασης, τα περισσότερα βρίσκονται στον βασικό πεζόδρομο της πόλης, στην οδό Μουράτη.

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Παραδοσιακό Καρναβάλι στην Εράτυρα | Φάνοι & Παρέλαση του Καρνάβαλου στα Σέρβια | Πέταγμα Αερόστατου στο Πεντάλοφο | Καβαλάρηδες της Σιάτιστας στη Σιάτιστα

• Θέατρο ΔΗΠΕΘΕ στο κέντρο της πόλης | Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο 1.200 μέτρα από το κέντρο της πόλης | Θεατροδρόμιο Κοζάνης

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Η Κοζάνη ως City Break τουριστική περιοχή δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών ταξιδιωτών. Στην πόλη της 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί επώνυμα μαγαζιά για τις καθημερινές του ανάγκες και ταυτόχρονα να ταξιδέψει 4 αιώνες πίσω με μία 
βόλτα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

• Ο πιο διαδεδομένος περίπατος της πόλης ξεκινά από τον πεζόδρομο στην οδό Ειρήνης, όπου βρίσκεται το κεντρικό καμπαναριό του Αγίου Νικολαόυ. Επι της οδού 
Δαβάκη, βρίσκεται η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία θα μπορούσε να συναγωνιστεί την Εθνική Βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, στην οδό Ψαρών, βρίσκεται το 
Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης με τους ανθισμένους κήπους. 

Περίπατος στην 
Πόλη

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco
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Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

• Η Βεγορίτιδα βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Φλώρινας και Πέλλας και περιβάλλεται από τα όρη Βέρνο (2.128μ.), Βέρμιο (2.065μ.) και Καϊμακτσαλάν (2.524μ.).
• Η λίμνη της Καστοριάς, βρίσκεται σε υψόμετρο 630 μέτρων και είναι μία από τις γνωστότερες και σημαντικότερες λίμνες της Ελλάδας (11η σε μέγεθος).
• Η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου βρίσκεται στη ΠΕ Κοζάνης και δημιουργήθηκε το 1973-74 με την κατασκευή του φράγματος στον Πολύφυτο.
• Η τεχνητή λίμνη Πραμόριτσας δημιουργήθηκε το 2008. Στο φράγμα της λίμνης λειτουργεί υδροηλεκτρικός σταθμός για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,035MW
• Η Μεγάλη /Μικρή Πρέσπα βρίσκονται σε υψόμετρο 850 μέτρων και ανήκουν στην ΠΕ Φλώρινας. Ο τόπος έχει ανακηρυχτεί Εθνικός Δρυμός λόγω της πλούσιας χλωρίδας/ πανίδας.
• Η τεχνητή λίμνη Σισανίου βρίσκεται στην Κοζάνη, σε υψόμετρο 850 μέτρων και δημιουργήθηκε για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Τα νερά της πηγάζουν από το όρος Άσκιο 

(2.111μ.), και η περιοχή έχει πλούσια χλωρίδα.

Λίμνες

• Φαράγγι Χάβος: Δίπλα από τον οικισμό Προσηλίου του Δ. Πολυρράχου, βρίσκεται ένα άγριο, δύσβατο και πολύ εντυπωσιακό φαράγγι, με ειδυλλιακά τοπία, υπέροχες σπηλιές, 
εντυπωσιακή βλάστηση με έντονα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν μοναδικό στην Ελλάδα.

• Φαράγγι Σερβίων: Το φαράγγι των Σερβίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα ασβεστολιθικά βράχια που το στολίζουν, έχουν πάρει διάφορα ανθρωπόμορφα και 
ζωόμορφα σχήματα που είναι μοναδικά σε όλη την Ελλάδα.

• Φαράγγι Σπηλαίου-Πορτίτσας: Από ένα λιθόστρωτο μονοπάτι φθάνει κανείς στο φαράγγι Σπηλαίου – Πορτίτσας ,με 800 μ. μήκος, 8-70 μ. πλάτος και 220 μ. ύψος. 
Τα πετρώματά του είναι ασβεστολιθικά και ιζηματογενή.

• Φαράγγι Τριγωνικού ή Κατερίνας: Από το Μεταξά Σερβίων μέχρι το Ρύμνιο υπάρχει ένα φαράγγι, με πλούσια ιστορία, θρύλους και άγρια ομορφιά. Ονομάζεται Φαράγγι Τριγωνικού 
γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στο Τριγωνικό.

• Χαράδρα Τσούργιακα: Η κοίτη του ποταμού στενεύει σ' εκείνο το σημείο και σχηματίζεται καταρράκτης ύψους 10 μ., κάτω από τον οποίο φημολογείται πως υπάρχει μια 
ανεξερεύνητη είσοδος σπηλιάς. Σύμφωνα με την παράδοση η χαράδρα αποτελούσε πέρασμα από την εποχή του Φιλίππου της Μακεδονίας ως και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φαράγγια

• Το Απολιθωμένο δάσος Καστοριάς , ανακαλύφθηκε το 1961 από Γερμανούς επιστήμονες, και είναι δέουσας σημασίας παγκοσμίως για την εξέλιξη των φυτών του παρελθόντος. Το 
δάσος αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα ευρήματα του ευρωπαϊκού χώρου καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός κορμών, μήκους 5 έως 10 μ. και διαμέτρου 40 έως 80 εκατοστά. Το 
Δάσος απολιθώθηκε κάτω από ευνοϊκές συνθήκες και η φυτική ύλη έγινε πέτρα, ηλικίας περίπου 15-20 εκατ. χρόνων. Είναι σίγουρο ότι θα αποκαλυφθούν και ζωικά απολιθώματα 
της ίδιας ηλικίας που θα αυξήσουν την επιστημονική σημασία των ανασκαφικών ερευνών.

Χλωρίδα

• Ο Αρκτούρος είναι μη κυβερνητική/ μη κερδοσκοπική οργάνωση με έτος ίδρυσης το 1992. Κύριος σκοπός η προστασία της χλωρίδας και πανίδας. Η αφορμή ήταν η συνεχή αύξηση 
των αιχμαλωσιών αρκούδων ανασκαφικών ερευνών. Η λειτουργεία του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αρκτούρου παρέχει προστασία σε άγρια και σπάνια είδη της πανίδας, 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια τους. Επιπλέον, ο οργανισμός τρέχει επιστημονικές μελέτες πάνω σε ζητήματα βιοποικιλότητας κι αειφορίας. 

Πανίδα

Η Περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας είναι από τις πιο διαδεδομένες οικοτουριστικές περιοχές, λόγω της πλούσιας φυσικής της ομορφιάς, 
και τα φυσικά μνημεία που διαθέτει όπως οι τεχνητές λίμνες, τα φαράγγια, το απολιθωμένο δάσος και το καταφύγιο του Αρκτούρου.

Πηγές: West Macedonia, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Γράμμος: το 4ο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, μεγάλου περιβαλλοντικό πλούτου. Περιλαμβάνει το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων το οποίο 
αποτελεί υπόδειγμα θεματικού τουρισμού και ένα μεγάλο κεφάλαιο στις ιστορικές-φυσιολατρικές διαδρομές στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια

• Βέρνο (ή Βίτσι):καλύπτεται από πυκνά δάση δρυός και οξιάς και αποτελεί έναν από τους βιότοπους της καφέ αρκούδας
• Σμόλικας: το 2ο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας μετά τον Όλυμπο, καλύπτεται από πυκνή βλάστιση και περιλαμβάνει μερικά από τα ορεινότερα χωριά της Ελλάδος
• Άλλα Βουνά που οριοθετούν την Δ. Μακεδονία: Βόρας, Βέρμιο, Τύμφη, Άσκιο, Βέρνο, Βούρινος

Βουνά



29

Στη Δυτική Μακεδονία παράγονται γνωστά σε όλους προϊόντα, όπως πχ. ο κρόκος Κοζάνης, οι πιπεριές Φλωρίνης και τα μανιτάρια. 
Επίσης, στην Περιφέρεια, πολλά τοπικά προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντα, ενώ υπάρχουν και ευρέως γνωστές 
τοπικές συνταγές. Τέλος, υπάρχουν και 3 βραβευμένα εστιατόρια με Χρυσό Σκούφο στη ΠΕ Φλώρινας.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Έρευνα Deloitte-Remaco

Τοπικά προϊόντα

Δυτική Μακεδονία

Η Δυτική Μακεδονία έχει μακρά ιστορία στην οινοποιία και στην παραγωγή κρασιών 
υψηλής ποιότητας. Παράγει το είδος AOHQ κρασί (ονομασία προέλευσης υψηλής 
ποιότητας) και άλλα τοπικά κρασιά. 

Κοζάνη

Το ελληνικό σαφράν θεωρείται μία από τις καλύτερες ποικιλίες στον κόσμο με 
εξαιρετική ποιότητα, άρωμα και χρώμα. Στην Κοζάνη, λουλούδια από το φυτό «crocus
sativus» καλλιεργείται από τον Συνεταιρισμό Παραγωγών Σαφράν, που εδρεύει στο 
χωριό Κρόκος. Μερικές από τις καλύτερες ποιότητες και οργανικές παραγωγές 
προστατεύονται κάτω από την αιγίδα «Κρόκος Κοζάνης ΠΟΠ». Η ετήσια παραγωγή, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κυμαίνεται από 6 έως 12 τόνους καθαρού κόκκινου 
σαφράν το έτος.

Γρεβενά

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.300 διαφορετικά είδη μανιταριών μεγαλώνουν 
στα Γρεβενά. Για το λόγο αυτό είναι γνωστή και ως η χώρα των μανιταριών. Επιπλέον, 
στα Γρεβενά έχουν βρεθεί εξαιρετικά σπάνια ευρωπαϊκά είδη μανιταριών.

Φλώρινα

Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της Πρέσπας σήμερα είναι η καλλιέργεια 
φασολιών. Τα φασόλια Πρέσπας είναι πολύ νόστιμα και θεωρούνται από τα καλύτερα 
στον κόσμο. 

Οι πιπεριές Φλωρίνης αποτελούν εδώ και χρόνια την καθιερωμένη τοπική λιχουδιά 
της ομώνυμης περιοχής και είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διατροφής 
των κατοίκων. 

Καστοριά

Τα παγκοσμίου φήμης όσπρια της Καστοριάς (φασόλια ΠΓΕ, φακές, ρεβίθια) 
καλλιεργούνται στην περιοχή για περίπου 7.500 χρόνια. 

Χρυσοί Σκούφοι

Εστιατόριο Kοντοσώρος: Ξινό νερό, ΠΕ Φλώρινας 
• Πιάτα με επιλεγμένες πρώτες ύλες και φαντασία
Ναουμίδης: Αγ. Παντελεήμονας, ΠΕ Φλώρινας 
• Διάσημα σκευάσματα από πιπεριά Φλωρίνης
Θωμάς: Σκλήθρο, ΠΕ Φλώρινας. 
• Μακεδονική κουζίνα με τοπικά προϊόντα

Τοπική Κουζίνα

• Φασόλια γίγαντες φούρνου με άνηθο

• Μανιτάρια κοκκινιστά με πέτουρα (ζυμαρικό 
που φτιάχνεται στη Κοζάνη)

• Γριβάδι στον ταβά

• Καφεδάκια με σάλτα μακάλο (λευκή σάλτσα 
λαδιού και μπαχαρικών)

• Αϊβάρ (αλοιφή με πιπεριές Φλωρίνης και 
μελιτζάνα)

• ΠΕ Καστοριάς: Μήλο Καστοριάς (ΠΓΕ) 
, Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες 
Καστοριάς (ΠΓΕ), Μπάτζος (ΠΟΠ), 
Φέτα (ΠΟΠ), Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι 
(ΠΟΠ), Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)

• ΠΕ Φλώρινας: Φασόλια Γίγαντες-
Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας (ΠΓΕ), 
Φασόλια πλακέ µεγαλόσπερµα 
Πρεσπών Φλώρινας (ΠΓΕ), Μπάτζος 
(ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), Κασέρι (ΠΟΠ), 
Μανούρι (ΠΟΠ), Κεφαλογραβιέρα 
(ΠΟΠ)

• ΠΕ Κοζάνης: Κρόκος Κοζάνης (ΠΟΠ), 
Ανεβατό (ΠΟΠ), Μπάτζος (ΠΟΠ), 
Φέτα (ΠΟΠ), Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι 
(ΠΟΠ), Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)

• ΠΕ Γρεβενών: Ανεβατό (ΠΟΠ), 
Μπάτζος (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), Κασέρι 
(ΠΟΠ), Μανούρι (ΠΟΠ), 
Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)    

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ
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Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.300 οινοποιεία με 2.5 δις λίτρα ετησίως παραγωγή κρασιού. Οι διεθνής αναγνωρισμένες ποικιλίες
και το γεγονός πως το Αμύνταιο ανήκει στις κυριότερες ζώνες ΠΟΠ κρασιού στη χώρα μας, καθιστά την Δυτική Μακεδονία κέντρο 
παραγωγής οίνου.  

Γαστρονομικός Tουρισμός | Οινοτουρισμός

Πηγές: Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Οικοσύστημα Οινοτουρισμού
• Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 615 χιλ. στρέμματα αμπελώνων που διαχειρίζονται 

από 180 χιλ. καλλιεργητές
• Η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα το Αμύνταιο είναι από τις κυριότερες ζώνες 

ΠΟΠ στην Ελλάδα. 
• Επένδυση ύψους €20-25 εκατ.

Εργατικό δυναμικό
• Υπολογίζεται πως κατά την διάρκεια κατασκευής του οικοσυστήματος θα ανοίξουν 

100 θέσεις εργασίας. 
• Για την λειτουργεία των υπηρεσιών, χρειάζονται περίπου 300 έμμεσες και άμεσες 

θέσεις.

Πλεονεκτήματα
• Έλξη διεθνών τουριστών και αύξηση κατανάλωσης κρασιών με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
• Λόγο της δημοσιότητας οι παραγωγοί θα μπορούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσο 

της δημιουργίας μιας καλής φήμης.
• Αύξηση του τοπικού τουρισμού με αποτέλεσμα την ανάγκη νέων επενδύσεων για 

καταλύματα.

Πλάνο και τοποθεσία
• Στην Δ. Μακεδονία υπάρχουν 6 βασικά οινοποιία της χώρας. 
• Στο σύνολο προσελκύουν 19.000 επισκέπτες το χρόνο δημιουργώντας την ανάγκη 

διαμονής στην περιοχή.
• Το κέντρο θα πρέπει να κατασκευαστεί στο επίκεντρο αυτών των μονάδων.
• Το πλάνο ορίζει πως οι κατασκευές μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025.

Λοιπά χαρακτηριστικά
• Η μέση δαπάνη χρημάτων ενός επισκέπτη στη  Δ. Μακεδονία είναι €250 ενώ η μέση 

δαπάνη ενός ταξιδιώτη οινοτουρισμού είναι €500
• Το πλάνο πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα
• Πρέπει να συντονιστεί η διαφήμιση της περιοχής και της επένδυσης

Εργατικό 
Δυναμικό Πλεονεκτήματα 

Πλάνο και τοποθεσία

Οικοσύστημα οινοτουρισμού
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Τουρισμός Ευεξίας
Οι ιδιότητες των ιαματικών πηγών και της λουτροθεραπείας, είναι η αύξηση και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, η χαλάρωση 
και η ξεκούραση του μυϊκού και νευρικού συστήματος και η βελτίωση του ύπνου. Συνήθως συνιστάται σε άτομα με ρευματικές 
παθήσεις στα γόνατα, ισχία και τη σπονδυλική στήλη. 

Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι

Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν από πετρώματα και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, αποκτούν τα 
μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται και η θεραπευτική τους δράση. Το Ελληνικό Κράτος μέσω της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβεί 
για το 2019 στην αναγνώριση 70 Ιαματικών Φυσικών Πόρων.  

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν αναγνωριστεί τρεις Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι: 

• Νερό Γεώτρησης Αγραπιδιάς- Λιμνοχωρίου, Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας: Στη συγκεκριμένη πηγή, τα νερά της φτάνουν την θερμοκρασία των 28,5oC και ενδείκνυνται για λουτροθεραπεία.

• Πηγή Κιβωτού, Δήμου Γρεβενών: Η θερμοκρασία των νερών φτάνει τους 18oC και συνιστάται για λουτροθεραπεία.

• Λουτρά Αμμουδάρας, Δήμος Άργους Ορεστικού: Η πηγή αυτή θεωρείται ξεχωριστή, καθώς συνιστάται για λουτροθεραπεία, εισπνοθεραπεία και ρινοθεραπεία. Η θερμοκρασία της πηγής φτάνει τους 18oC

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ,  Υπουργείο Τουρισμού
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• Ο ιατρικός τουρισμός αυξάνεται με ρυθμούς 12% το 
χρόνο στην Ευρώπη κατά μέσο όρο.

• Οι ανάγκες ορθοπεδικών υπηρεσιών αυξάνεται με 
ρυθμούς 13% το χρόνο, ενώ από πλευράς εσόδων, 
εκτιμάται πως θα αποφέρει στην Ευρώπη έως και 
€750 εκατ. μέχρι το 2025.

• Τα κατά κεφαλήν έσοδα από διεθνή ιατρικό 
τουρισμό στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερα, συγκριτικά 
με το συμβατικό τουρισμό.

• Το κέντρο θα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας για κλινικές μελέτες.

• Θα υπάρχει επιπλέον εισόδημα από τους συνοδούς 
των ασθενών

Τουρισμός Ευεξίας | Σχεδιαζόμενη επένδυση στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης
Η υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης πρόκειται για ένα έργο της τάξης των €50-60 εκατ., ενώ προβλέπεται να ανοίξουν 
1000 θέσεις εργασίας. Το πλάνο της επένδυσης έχει στόχο την αύξηση του ιατρικού τουρισμού στην Δυτική Μακεδονία, καθότι 
προβλέπεται 11.5% αύξηση στην Ευρώπη. 

Πηγές: Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Πλάνο και τοποθεσία κέντρου
• Η συνολική επιφάνεια τον εγκαταστάσεων 

εκτιμάται στα 20.000 τ.μ. σε οικόπεδο τουλάχιστον 
40 στρεμμάτων. 

• Πιθανή τοποθεσία του έργου είναι στο ΚΕΦΙΑΠ στο 
Αμύνταιο, καθώς είναι 15’ από τις ιαματικές πηγές 
του Λιμνοχωρίου.

• Οι μελέτες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 
2022, ενώ η προετοιμασία ΣΔΙΤ και η ανέγερση του 
έργου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026

Λοιπά χαρακτηριστικά

Για την επίσπευση και υλοποίηση του πλάνου 
κατασκευής θα πρέπει το έργο να:
• Εξασφαλίσει επιδότηση από την ΕΕ ή την Ελλάδα
• Να δοθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους αναφορικά 

με τα επιτόκια και το σχέδιο αποπληρωμών
• Ολοκλήρωση των προ απαιτούμενων μελετών 

σχετικά με το κέντρο και την εύρεση ΣΔΙΤ.

Πλάνο επίσπευσης

Κλινική φυσικής αποκατάστασης

• Κατασκευή κέντρου αποκατάστασης φυσικής 
κατάστασης με 200 οργανικές κλίνες.

• Υπολογίζεται πως το κόστος του έργου θα φτάσει 
~€60 εκατ.

• Πρόκειται για συνεργασία Υπουργείου Υγείας και 
ιδιωτικού φορέα (ΣΔΙΤ).

Προτερήματα

Εργατικό δυναμικό

• Κατά την κατασκευή του κέντρου, υπολογίζονται 
πως αξιοποιηθούν 400 άτομα.

• Για την λειτουργία του κέντρου υπολογίζονται 200 
άμεσες και 800 έμμεσες θέσεις εργασίας 

• Η κλινική θα μπορούσε να κτιστεί μέσα σε 2 
χρόνια

• Ο εκτιμώμενος τζίρος υπολογίζεται στα €7-10 
εκατ. τον χρόνο, ανάλογα με την πληρότητα της 
κλινικής. 
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Η Περιφέρεια διαθέτει 380 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 61,3% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 22,1% γήπεδα 
basket & volley και το 11,9% είναι κλειστά γήπεδα / αθλητικά κέντρα. Σε επίπεδο ΠΕ, η Κοζάνη διαθέτει το 38,2% των εγκαταστάσεων, η 
Φλώρινα το 22,4% και ακολουθούν οι ΠΕ Γρεβενών και Καστοριάς με 20% και 19,5% αντίστοιχα.

Sports & Activities | Εγκαταστάσεις & υποδομές

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αριθμός και % συνόλου

ΠΕ Γρεβενών ΠΕ Καστοριάς ΠΕ Κοζάνης ΠΕ Φλώρινας Σύνολο % συνόλου

Γήπεδο ποδοσφαίρου & βοηθητικό 37 31 74 42 184 48,4%

Γήπεδο basket 19 17 30 13 79 20,8%

Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 11 6 8 15 40 10,5%

Κλειστό γυμναστήριο / κλειστό γυμναστήριο basket & volley 3 12 15 5 35 9,2%

Γήπεδο tennis 1 2 4 3 10 2,6%

Στίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου 2 3 3 0 8 2,1%

Γήπεδο volley 1 0 1 2 4 1,1%

Κλειστό γήπεδο / αθλητικό κέντρο 0 0 0 4 4 1,1%

Αθλητικό Κέντρο 0 2 1 0 3 0,8%

Κλειστό κολυμβητήριο 1 0 2 0 3 0,8%

Αίθουσα πάλης / κλειστό γυμναστήριο πάλης 0 0 2 0 2 0,5%

Αίθουσα άρσης βαρών 0 0 1 0 1 0,3%

Αίθουσα ενόργανης γυμναστικής 0 0 1 0 1 0,3%

Στίβος 0 0 1 0 1 0,3%

Γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7 0 0 1 0 1 0,3%

Γήπεδο basket / basket & volley 1 0 0 0 1 0,3%

Στάδιο ρίψεων 0 0 1 0 1 0,3%

Ανοιχτό κολυμβητήριο 0 0 0 1 1 0,3%

Ναυτικός Όμιλος 0 1 0 0 1 0,3%

Σύνολο 76 74 145 85 380 100%

% συνόλου 20,0% 19,5% 38,2% 22,4% 100%
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας (1)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω του ορεινού ανάγλυφου της, διαθέτει πλήθος ορειβατικών και αναρριχητικών πεδίων, με 
διάφορα επίπεδα δυσκολίας για τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. 

ΠΕ Γρεβενών
• Πεδίο Δαμασκηνιές: Βρίσκεται 5χλμ. από το χωριό Σπήλαιο στο δρόμο προς Κερασιά, σε υψόμετρο 1.200 μ. και διαθέτει ήδη 20 διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα, με δυνατότητα για επιπλέον 

διαδρομές μέχρι και τριών «σχοινιών» (100 μέτρα) από εύκολες έως πολύ δύσκολες.
• Πεδίο Κύμα: Βρίσκεται έξω από το χωριό στο δρόμο προς Κερασιά και είναι ιδανικό για καλούς αναρριχητές καθώς διαθέτει ήδη 5 δύσκολες διαδρομές, ενώ έχει δυνατότητα για τουλάχιστον 

άλλες 20 διαδρομές διαφόρων δυσκολιών.
• Πεδίο Πορτίτσας: Αποτελεί το πιο φημισμένο τοπίο της περιοχής και υπάρχουν ήδη πέντε διαδρομές αριστερά από το γεφύρι από δύσκολες έως πολύ δύσκολες, κάποιες από τις οποίες μπορούν 

να συνεχιστούν προς τα πάνω, μέχρι την κορυφή της πλαγιάς. Στη γύρω περιοχή  μπορούν να ανοιχτούν τουλάχιστον άλλες 30 διαδρομές. 
• Πεδία στα βράχια της εισόδου του χωριού Σπήλαιο: Υπάρχουν ήδη 2 δύσκολες διαδρομές των 25μ. και έχει δυνατότητες για τουλάχιστον 30 ακόμα, ιδιαίτερης δυσκολίας και αισθητικής λόγω της 

καθετότητας και των δύσκολων πατημάτων. 
• Επίσης, μετά την γέφυρα κάτω από το πάρκο του «Άη Λιά», βρίσκονται επιπλέον πεδία με ύψος περίπου 100μ. που μπορούν να προσφέρουν αρκετές διαδρομές. 
ΠΕ Καστοριάς
• Ο Σύλλογος Ορεινών Δραστηριοτήτων Καστοριάς διοργανώνει Ομοσπονδιακή Σχολή Αναρρίχησης επιπέδου αρχαρίων, σε συνεργασία με τον Σ.Χ.Ο.Κ.  
• Πεδία προτεινόμενα για αναρρίχηση:  

− Αναρρίχηση στα βράχια του κάστρου στο Νεστόριο, στο χωριό Βράχος, καθώς και στην Παλιά Κοτύλη, στην ορθοπλαγιά «Χάρος»,
− Ορειβασία στις κορυφές Γράμμος (2.520μ.) από το χωριό Γραμμούστα, Κιάφα (2.398μ) και Φλάμπουρο (1.882μ.),
− Ανάβαση του φαραγγιού στον ποταμό Αλιάκμονα ξεκινώντας από την τοποθεσία του River-Party στο Νεστόριο 

ΠΕ Κοζάνης
• Μεσόβουνο/ Κόκκινος Βράχος με 6 διαδρομές με βαθμό δυσκολίας από 5 έως 8
• Στο Καρυοχώρι Πτολεμαΐδας, 14 χλμ. από Πτολεμαΐδα, περίπου 5 διαδρομές διαφόρων δυσκολιών
• Πεδίο Σφηκιάς
ΠΕ Φλώρινας
• Λεκάνη Σκλήθρου
• Περιοχή των Πρεσπών
• Ορισμένες διαδρομές βρίσκονται και στην περιοχή του Δήμου Αετού

Αναρριχητικά Πεδία

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας (2)
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνονται διάφορες εκδρομές, πεζοπορίες και αναβάσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν 
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Παρακάτω, αναφέρονται οι διαδρομές που καταγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕ Γρεβενών ΠΕ Καστοριάς ΠΕ Κοζάνης ΠΕ Φλώρινας

• Διαδρομή 1: Γρεβενά-Ζιάκας-Σπήλαιο-Αβδέλλα-
Περιβόλι

• Διαδρομή 2: Γρεβενά-Μαυραναίοι- Αλατόπετρα 
- Πολυνέρι-Σμίξη - Σαμαρίνα- Φιλιππαίοι –
Μεσολούρι - Δοτσικό

• Διαδρομή 3: Κοσμάτι-Τρίκωμο-Μοναχίτι-
Κηπουριό-Κρανιά-Μικρολίβαδο

• Διαδρομή 4: Γρεβενά-Ταξιάρχης-Μηλιά-Άγιος 
Γεώργιος-Αηδόνια

• Διαδρομή 5: Γρεβενά-Οροπέδιο-Εκκλησιές-
Κυδωνιές-Άγιος Κοσμάς-Κυπαρίσσι-Καλλονή 

• Διαδρομή 6: Κνίδη-Σαρακήνα-Παναγιά-Μονή 
Τορνικίου-Μονή Ζάβορδας-Παλιουριά-Μονή 
Μπουνάσιας-Δεσκάτη. 

• Διαδρομή 1: Καστοριά-Αγία Άννα-Νεστόριο-
Γράμμος-Κοτύλι-Επταχώρι

• Διαδρομή 2: Καστοριά-Δισπήλιο-Άργος 
Ορεστικό-Αμμουδάρα-Ασπροκκλησιά-Νόστιμο

• Διαδρομή 3: Καστοριά-Κορομηλιά-Γάβρος-
Κρανιώνας-Χαλάρα-Μελάς 

• Διαδρομή 4: Καστοριά-Μεσοποταμία-
Διποταμία-Πεντάβρυσος-Ομορφοκκλησιά-
Αυγή-Ζευγοστάσι-Καστανόφυτο-Όντρια

• Διαδρομή 5: Καστοριά-Κορησός-Βασιλειάδα-
Μελισότοπος-Κλεισούρα 

• Διαδρομή 6: Καστοριά-Βίτσι

• Διαδρομή 7: Καστοριά-Αμπελόκηποι-
Βογατσικό-Γέρμα

• Διαδρομή 1: Κοζάνη- Βελβεντό-Καταφύγι-
Σέρβια- Μικρόβαλτος-Λιβαδερό

• Διαδρομή 2: Κοζάνη-Κρόκος-Λιανή-Αγία 
Παρασκευή  

• Διαδρομή 3: Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Πύργοι-
Σπηλιά-Εμπόριο-Βλάστη, 

• Διαδρομή 4: Κοζάνη-Σιάτιστα-Εράτυρα- Σισάνι-
Μικρόκαστρο-Δρυόβουνο

• Διαδρομή 5: Νεάπολη-Τσοτύλι-Αυγερινός-
Μόρφη-Αγία Σωτήρα-Δίλοφο-Πεντάλοφος-
Βυθός-Κορυφή-Χρυσαυγή-Κριμήνη-Ροδοχώρι.

• Διαδρομή 1: Φλώρινα-Πισοδέρι-Ανταρτικό-
Κώτας-Πρέσπες

• Διαδρομή 2: Φλώρινα-Βεύη-Πέτρες-Αμύνταιο-
Άγιος Παντελεήμονας-Κέλλη

• Διαδρομή 3: Φλώρινα-Ξινό Νερό-Αετός-
Νυμφαίο-Σκλήθρο-Λέχοβο
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας (3)
Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης αρκετά ορεινά εξοπλισμένα καταφύγια ικανά να δώσουν στον φυσιολάτρη περιπατητή την απαραίτητη 
θαλπωρή, ηρεμία και ασφάλεια.

ΠΕ Γρεβενών:

• Το Καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στη Βουνάσα (1.415 μ.) απέχει μόλις 10 χλμ. από τη Δεσκάτη και αποτελεί πόλο έλξης για διαμονή, σε ορειβάτες-πεζοπόρους και μη. Έχει τη δυνατότητα 
να φιλοξενήσει γύρω στους 70 ορειβάτες-πεζοπόρους και αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε ορειβατική και αναρριχητική προσπάθεια. Από το καταφύγιο περνά και το Ε4 (Διεθνές ορειβατικό 
μονοπάτι), καθώς και σημαντικά σηματοδοτημένα μονοπάτια. Επιπλέον, 2 ακόμη σηματοδοτημένα ορειβατικά μονοπάτια οδηγούν στο Καταφύγιο, τα οποία ξεκινούν από τη Δεσκάτη (ξωκλήσι 
Αγ. Γεωργίου) και από το μοναστήρι της Αγ. Ευαγγελίστριας αντίστοιχα.

ΠΕ Φλώρινας:

• Καταφύγιο στη θέση «Μπάρα Αβδέλλας» των Πιερίων, σε υψόμετρο 1.945 μ., κοντά στην επιβλητική κορυφή Φλάμπουρο. Το καταφύγιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί για διανυκτέρευση 80 
άτομα και να καλύπτει τις ανάγκες ισάριθμων ατόμων για φαγητό. Για τους ορειβάτες υπάρχουν πολλές όμορφες και ενδιαφέρουσες διαδρομές, με εναλλασσόμενα τοπία από δασωμένες 
βουνοπλαγιές και γυμνές επιβλητικές βουνοκορφές, ανάμεσα στις οποίες δεσπόζει ο ορεινός όγκος του Ολύμπου. 

ΠΕ Κοζάνης:

• Στα Πιερία Όρη, στη θέση Λαγομάνα και σε υψόμετρο 1.450μ., λειτουργεί Καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Κοζάνης χωρητικότητας 40 ατόμων, εξοπλισμένο με ξυλόσομπες, κουζίνα, τουαλέτα και νερό. Η 
πρόσβαση γίνεται από το Βελβεντό στο χωριό Παλαιογράτσανο.

• Στα Πιερία Όρη, στη θέση Γιούρτια και σε υψόμετρο 1.450μ., λειτουργεί Καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Βελβεντού χωρητικότητας 30 ατόμων, εξοπλισμένο με τζάκι, ξυλόσομπες, κουζίνα, 
τουαλέτα και νερό. Η πρόσβαση γίνεται από το Βελβεντό στο χωριό Καταφύγι. 

• Στο Άσκιο, στη θέση Τσιλιμίγκας και σε υψόμετρο 1.000μ., λειτουργεί Καταφύγιο χωρητικότητας 60 ατόμων, εξοπλισμένο με ξυλόσομπες, κουζίνα, τουαλέτα, νερό. Η πρόσβαση γίνεται από την 
Πτολεμαΐδα στη Βλάστη. 

• Στο Βούρινο, στη θέση Τσιαμιά και σε υψόμετρο 1.360μ., λειτουργεί Καταφύγιο χωρητικότητας 100 ατόμων, εξοπλισμένο με ξυλόσομπα, τζάκι, κουζίνα, τουαλέτα και δύο δεξαμενές νερού. Η 
πρόσβαση γίνεται από την Κοζάνη στη Σιάτιστα.

Ορειβατικά Καταφύγια

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ 
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας (4)
Ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα χωρίς ακτογραμμή, δεν στερείται καθόλου το 
υδάτινο στοιχείο, αφού υπάρχουν 8 λίμνες και πολλά ποτάμια. Το πλήθος των υδάτινων διαδρομών, τα εναλλασσόμενα νερά, οι 
βραχώδεις όγκους, και τα φαράγγια δημιουργούν ιδανικές συνθήκες και περιβάλλον για Kayak και Rafting.

Canoe - Kayak
• Φαράγγι του Κλέφτη: Μια διαδρομή που ξεκινάει από το γεφύρι του Κατσογιάννη και 

καταλήγει στο γεφύρι του Κλέφτη, 1 χλμ. περίπου σε ένα στενό φαράγγι, με πλάτος 2μ. και 
επιβλητικούς βράχους που φτάνουν σε ύψος 150 μ.

• Ποταμός Αλιάκμονας στο Γράμμο: Η συγκεκριμένη κατάβαση αποτελεί μια εκπληκτική 
διαδρομή, με ατελείωτες εναλλαγές στο τοπίο, από πέτρινο σε πράσινο. 

• Λίμνη Καστοριάς
• Φαράγγι Σκεπασμένο (ή Λαφόρεμα)
• Οι λίμνες, Μικρή-Μεγάλη Πρέσπα, Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα δίνουν τη δυνατότητα για 

αθλητικές δραστηριότητες στο υδάτινο στοιχείο, όπως canoe-kayak, wind surf, κολύμβηση 
ακόμη και jet-ski. 

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ

Rafting
• Πηγές Βενέτικου: Η κατάβαση rafting ξεκινάει από την περιοχή Καρούτι στην έξοδο του 

φαραγγιού, όπου γίνεται η ένωση των δύο ποταμών, του Βελονιά με τον Μηλεοπόταμο. 
Η διαδρομή rafting αποτελείται κυρίως από περάσματα 3ου βαθμού δυσκολίας

• Απαιτητική κατάβαση rafting στο Μηλεοπόταμο, με συνεχόμενα περάσματα 3ου,4ου και 
5ου βαθμού στον στενό παραπόταμο του Βενέτικου, με τη κατάβαση να καταλήγει στο 
εντυπωσιακό φαράγγι του Σπηλαίου

• Στο Νεστόριο με κατάβαση που ξεκινάει από τη γέφυρα του Πεύκου μέχρι το πάρκο του 
Νεστόριου, και καταλήγει στις πηγές του Αλιάκμονα.

• Στον Αλιάκμονα
• Στο Σαραντάπορο ποταμό
• Στη Πραμόριτσα - παραπόταμος του Αλιάκμονα
• Στη Δροσοπηγή
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Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται 3 χιονοδρομικά κέντρα: 
• Εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας | ΠΕ Γρεβενών

− Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της ΠΕ Γρεβενών και απέχει 42 χλμ. από την πόλη των Γρεβενών. 
− Λειτουργούν 7 αναβατήρες (τριθέσιους εναέριους, διθέσιους εναέριους, συρόμενους και αναβατήρες για μικρά παιδιά) και 16 πίστες συνολικού μήκους ~16 χλμ. 

• Χιονοδρομικό κέντρο Βίτσι | ΠΕ Καστοριάς 
− Βρίσκεται στο Όρος Βίτσι, 22 χλμ. από την πόλη της Καστοριάς (22 χλμ.), σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. 
− Το χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου διαθέτει 3 πίστες ski (1.000μ-1.400μ-1.850μ), πίστα Snowboard (1.000μ.), πίστα αρχαρίων με baby-Lift, διαδρομές για snowboard, σχολή ski με 

εξειδικευμένους δασκάλους, ενοικίαση ski-snowboard και έλκηθρων.
− Λειτουργεί μεγάλος συρόμενος αναβατήρας με δυνατότητα εξυπηρέτησης 850 ατόμων/ ώρα και αντίστοιχα 2 baby-Lift, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 450 ατόμων / ώρα. 
− Διαθέτει επίσης σαλέ, εστιατόριο, καφετέρια/ snow bar και parking

• Χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου | ΠΕ Φλώρινας
− Αποτελεί από τα μεγαλύτερα σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα, με 10 πίστες ολυμπιακών προδιαγραφών και 5 αναβατήρες (3 συρόμενοι και 2 εναέριοι). 
− Βρίσκεται πάνω στον εθνικό δρόμο Φλώρινας-Καστοριάς, κάτι που αποτελεί ένα από τα «ισχυρά σημεία» του χιονοδρομικού κέντρου, καθώς παρέχει εύκολη πρόσβαση.
− Διαθέτει επίσης χώρο στάθμευσης 500 αυτοκινήτων

Χειμερινός αθλητισμός

Πηγές: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ

Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας (5)
Τρία χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν πόλο έλξης ταξιδιωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναζητούν να κάνουν ski, 
snowboard και άλλες αθλοπαιδιές στο χιόνι. Τα χιονοδρομικά αυτά κέντρα παρέχουν πίστες συνολικού μήκους 20 χλμ., με τις 
μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες να βρίσκονται στο εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. 
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζουν σημαντική μεταβλητότητα ενώ συνολικά έχουν μια ασθενή αρνητικά πορεία από 330 χιλ. επισκέψεις το 2016 σε 304 χιλ. το 2019 (-
7,85%) καθώς οι ετήσιες μεταβολές του μεγέθους κινούνται από -32,9% έως +57,5% μη επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων

• Εξετάζοντας περαιτέρω την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική το έτος 2018 όπου η αύξηση σε σχέση με το 2017 ήταν +57,5% για να διαμορφωθεί σε -7,58% μετά την αρνητική μεταβολή το 2019.
• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Αλβανία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 38,87% του συνόλου των επισκέψεων για την περίοδο εξέτασης 

και οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προέρχεται από την Αλβανία. Πάρα ταύτα ο αριθμός των επισκεπτών από την Αλβανία 
υπολογίζεται πλησίον των 100 χιλ. ανά έτος την τελευταία τριετία με αποτέλεσμα το μερίδιο τους να μειωθεί σε 36,15% για το έτος 2019.

• Ακολουθεί η Γερμανία με μέσο όρο μεριδίου 9,58%, η Βουλγαρία (13,3%) και Ρουμανία(7,29%) ενώ μαζί με την Αλβανία οι συγκεκριμένες τέσσερις χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό κατά μέσο όρο 69,1% των 
επισκεπτών της περιόδου 2016-2019 και 64,7% για το έτος 2019 και άρα σχεδόν δύο στους τρείς επισκέπτες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προέρχονται από την Αλβανία, την Γερμανία, την Βουλγαρία ή την 
Ρουμανία.

• Η αύξηση της περιόδου 2017-2018 οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών από την Ρουμανία (από 23,5 χιλ. το 2017 σε 38,4 χιλ. το 2018), τη Γερμανία (από 23,5 χιλ. το 2017 σε 38,4 χιλ. το 2019), τη 
Βουλγαρία (από 23,3 χιλ. το 2017 σε 64,2 χιλ. το 2018) ενώ πολύ σημαντική αύξηση είχαν και οι λοιπές χώρες (από 66,8 χιλ. επισκέπτες το 2017 σε 118,7 το 2018)

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών , ανά χώρα προέλευσης , 2016-2019  

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια την περίοδο 2016-2019  και η κατανομή των 
επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 13η θέση την περίοδο 2017-2019 με τους επισκέπτες να 
μειώνονται κατά 7,85%. Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται από γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα σχεδόν 
δύο στους τρείς επισκέπτες στην Περιφέρεια το έτος 
2019 προέρχεται από Αλβανία, Γερμανία, Βουλγαρία ή 
Ρουμανία

• Αναφορικά με τη δυναμικότητα στην διαχρονική 
εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η 
Ρουμανία (+54,7%) από 20,4 χιλ. το 2016 σε 31,6 χιλ. 
το 2019 και με αύξηση του μεριδίου των επισκεπτών 
από 6,2% το 2016 σε 10,4% το 2019.

• Σημαντική θετική μεταβολή εμφανίζουν οι λοιπές 
χώρες (+33,5%) από 81 χιλ. το 2016 σε 107 χιλ. το 
2019.

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει η πλειοψηφία των χωρών 
εξέτασης από -17,5% για την Γερμανία έως -32,2% για 
την Βουλγαρία (από 46,4 χιλ. το 2016 σε 31,4 χιλ. το 
2018). 

• Συνολικά μια μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (άνω του 
-7,9%) αποφεύχθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης 
των επισκεπτών από τις λοιπές χώρες.

Αλβανία
38,9%

Γερμανία
9,6%

Βουλγαρία
13,3%

Ρουμανία
7,3%

Λοιπές
30,9%

Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Μέσος όρος περιόδου 2016-2019
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Μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων, 2016-2019

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Αλβανία, Γερμανία, Βουλγαρία και Ρουμανία).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των Επισκέψεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να έχουν οι επισκέπτες από την Γερμανία οι 
οποίοι καταλαμβάνουν ποσοστό 21,4% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης εμφανίζοντας σημαντική σταθερότητα. Ως προς το πλήθος διανυκτερεύσεων επίσης σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν οι επισκέπτες από Αλβανία (κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο διανυκτερεύσεων για τα έτη 2016 και 2017) αλλά λόγω της αρνητικής τάσης το μερίδιο τους μειώθηκε σε 
13,3% κατά το 2019.

• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική εμφανίζει η 
Ρουμανία (+156,6%) από 84 χιλ. διανυκτερεύσεις το 2016 σε 215,3 
χιλ. διανυκτερεύσεις το 2019, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
μεριδίου της από 5,7% το 2016 σε 14,2% το 2019.

• Σημαντική αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων είχαν και οι 
λοιπές χώρες με την αύξηση από 367,5 χιλ. το 2016 σε 729 χιλ. το 
2018 (+98,4%)

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων εμφανίζει η 
Βουλγαρία (-51,3%) και η Αλβανία(-65,0%) ενώ οι διανυκτερεύσεις 
επισκεπτών από την Γερμανία παραμένουν σχεδόν σταθερές (+0,9%).
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά χώρα προέλευσης, 
2016-2019

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 5,0 διανυκτερεύσεις για το 
έτος 2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
από 4,5 διανυκτερεύσεις το 2016 (αύξηση της τάξης του 11,8%) ενώ η ανοδική πορεία του 
μεγέθους συνοδεύεται από την σημαντική μείωση του αριθμού των επισκεπτών.

• Η αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε επίπεδο χώρας προέλευσης επισκέπτη
αφορά τους επισκέπτες από την Γερμανία, Ρουμανία και τις λοιπές Χώρες (+22,2%, +65,9% 
και +48,6% αντίστοιχα) και λόγω αυτού προέκυψε η αύξηση της μέσης διάρκειας 
παραμονής για το σύνολο της Περιφέρειας

• Η Μέσης Διάρκειας Παραμονής για τους επισκέπτες από την Γερμανία και Ρουμανία 
σημείωσε σημαντική μείωση την περίοδο 2017-2018 και σημαντική αύξηση το 2019 (για 
την Γερμανία από 10,3 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,7 διανυκτερεύσεις το 2018 και 12,5 
διανυκτερεύσεις το 2019).

• Η Βουλγαρία και η Αλβανία εμφανίζουν σημαντική μείωση στη Μέση Διάρκεια Παραμονής 
στα καταλύματα ανά επίσκεψη, από 3,2 και 3,8 διανυκτερεύσεις το 2010 σε 2,3 και 1,8 
διανυκτερεύσεις το 2019 αντίστοιχα.
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Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη, 
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Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια συνολικά και ανά χώρα 
προέλευσης. Η Περιφέρεια, το 2019, είναι δέκατη στην κατάταξη της Μέσης Διάρκειας Παραμονής που υπολογίζεται στις 5 
διανυκτερεύσεις αλλά πρώτη στο ρυθμό αύξησης της μέσης διάρκειας που ανήλθε στο 11,8% για το διάστημα 2016 – 2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

• Το σύνολο των εισπράξεων, σε αντίθεση με το πλήθος των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας εμφανίζει ανοδική τάση την περίοδο 2017-2019 ενώ η συνολική μεταβολή για την περίοδο 
2016-2019 είναι ίση με +11,6%

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται από 205,1€ το 2016 σε 248,4€ το 2019, κάτι το 
οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από 45,9€ το 2016 σε 49,7€ το 
2019)

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι 
οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (παρά την μείωση του αριθμού τους) διαμένουν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα. 

• Το παραπάνω σε συνδυασμό με μείωση του αριθμού των επισκέψεων οδηγούν την μικρή αύξηση των 
εισπράξεων από €67,7 εκατ. το 2016 σε €75,6 εκατ. το 2019, σημειώνεται όμως ότι από έτος σε έτος η 
εικόνα συνολικά εμφανίζει πολύ σημαντική μεταβλητότητα.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εσόδων προέρχεται από την Αλβανία (19,1% για το 2019 και 20,9% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης)
και την Γερμανία (14,3% για το 2019 και 19,9% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης). 

• Σημαντική δυναμική εμφάνισαν επίσης οι εισπράξεις επισκεπτών από την Ρουμανία με αποτέλεσμα το 
μερίδιο των εσόδων να διαμορφωθεί σε 15,3% το 2019 από 8,4% το 2016.

• Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (43,0% για το σύνολο της περιόδου) προέρχεται από τις λοιπές χώρες 
.
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Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της τάσης των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η κατανομή 
τους ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στην τελευταία θέση σε τουριστική δαπάνη. Ενδεικτικό είναι πως το
2019 μόνο το 0,4% της δαπάνης πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία. Παρόλα αυτά, το διάστημα 2016 – 2019 η δαπάνη έχει 
αυξηθεί κατά 11,6%.
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής μεταβολής της 
περιόδου 2016-2019, μόνο η Ρουμανία και οι λοιπές χώρες αύξησαν τα απόλυτα μεγέθη δαπάνης στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

• Συγκεκριμένα η Ρουμανία εμφάνισε αύξηση κατά 103,9% των δαπανών, από €5,7εκατ. σε €11,6 εκατ. την 
περίοδο 2016-2019 ενώ οι λοιπές χώρες εμφάνισαν αύξηση +44,5% για την ίδια περίοδο.

• Η Αλβανία (-12,0%), η Βουλγαρία (-18,9%) και η Γερμανία (-35,7%) εμφάνισαν σημαντική μείωση των 
δαπανών τους, αθροιστικά από €37,8 εκατ. το 2015 σε €29 εκατ. το 2019. 

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά 21,1% για όλες τις εξεταζόμενες χώρες εκτός της Γερμανίας 
όπου εμφανίστηκε μείωση κατά 22,0%, από 577,6€ σε 450,3€.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση πάρα ταύτα δεν ακολουθεί την πορεία των συνολικών εισπράξεων 
ανά χώρα. Παρότι η Αλβανία σημείωσε μείωση των συνολικών δαπανών σημείωσε εκρηκτική αύξηση 
στην Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση (+151,2%) από 28,4€ το 2016 σε 71,2€ το 2019. 

• Μείωση εμφάνισε το μέγεθος για την Ρουμανία, Γερμανία και λοιπές Χώρες διαμορφώνοντας το συνολικό 
μέγεθος το 2019 σε 49,7€ ανά διανυκτέρευση, αυξημένο κατά 8,3% σε σχέση με το έτος 2016. 

• Θετική ένδειξη αποτελεί το ποσοστό της τουριστικής δαπάνης που πραγματοποιείται στην Περιφέρεια 
από Γερμανούς τουρίστες που ανέρχεται στο 6,6% υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ποσοστό σε περιφέρειες 
όπως Αττική και Κεντρική Μακεδονία
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Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά χώρα προέλευσης καθώς 
και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση όπου η εικόνα είναι παρόμοια με τη συνολική δαπάνη.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες 
Καστοριάς και Κοζάνης δεν εμφανίζουν 
συγκεκριμένη τάση ενώ περιορίζονται σε 
εξαιρετικά μικρό αριθμό επιβατών (μόλις 
3,5 χιλ. το 2019).

• Συνολικά την περίοδο εξέτασης το σύνολο 
των αφίξεων εσωτερικού διατηρείται 
μεταξύ 3,5 χιλ. και 4,6 χιλ. αφίξεων.

• Η ασθενής εμφάνιση εποχικότητας κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες δεν οδηγεί σε 
ιδιαίτερα συμπεράσματα ενδιαφέροντος 
λόγω του εξαιρετικά μικρού αριθμού 
αφίξεων εσωτερικού.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 51,89% 43,80% 36,60% 40,84% 37,62% 43,36% 40,74%

CR6 67,57% 58,72% 50,93% 52,75% 53,24% 62,14% 56,68%

Gini 51,20% 16,99% 7,84% 15,24% 10,10% 53,06% 11,70%
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Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια της Περιφέρειας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019. Οι αερολιμένες 
της Περιφέρειας δεν δέχονται διεθνείς πτήσεις, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα άφιξης αλλοδαπών τουριστών 
και ο τουρισμός να βασίζεται αποκλειστικά στο χερσαίο δίκτυο και τις οδικές συνδέσεις.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν καθοδική πορεία και 
σταθεροποίηση από την περίοδο 2015 σε ~120 χιλ. 
αφίξεων κατ’ έτος, ενώ σωρευτικά από το 2010 έως 
το 2018 η μείωση αγγίζει το -34,5%.

• Λόγω της αρνητικής τάσης του μεγέθους στην 
Περιφέρεια αλλά και της θετικής τάσης σε επίπεδο 
χώρας αναφορικά με την άνοδο των αφίξεων σε 
ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας μείωσε το μερίδιο της ως προς 
το σύνολο της χώρας από 1,2% το 2010 σε μόλις 
0,6% το 2018.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών, 
αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 10,7% το 2010 σε 16,2% το 2018. 

• Πάρα ταύτα σε απόλυτα μεγέθη, οι αφίξεις 
αλλοδαπών παρέμειναν σχετικά σταθερές (-0,7%) 
ενώ οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν κατά -38,5% 
από 168 χιλ. το 2010 σε μόλις 103 χιλ. το 2018. 

• Συνολικά οι αφίξεις σε καταλύματα για την 
Περιφέρειας αφορούν κυρίως ημεδαπούς 
επισκέπτες.
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Δυτική Μακεδονία 

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των αφίξεων σε καταλύματα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκέντρωσε το 2018 το 0,6% των 
αφίξεων σε καταλύματα, βρισκόμενη στην τελευταία θέση.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)

Αφίξεις αλλοδαπώνΑφίξεις ημεδαπών Αφίξεις Περιφέρειας Αφίξεις σύνολο χώρας
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• Το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα αφορούσες τις ΠΕ Καστοριάς (47,7%) και Κοζάνης (34,6) οι οποίες συγκεντρώνουν άνω των οκτώ στους δέκα 
επισκέπτες σε καταλύματα τόσο για το 2018 (82,3%) όσο και για το σύνολο της περιόδου εξέτασης (77,9% για την περίοδο 2010-2018).

• Όλες οι ΠΕ εμφανίζουν σημαντική αρνητική δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018). Υψηλότερη αρνητική δυναμική εμφανίζει η ΠΕ Γρεβενών διατηρώντας το 2018 μόνο ένα εκ των 
τεσσάρων επισκεπτών του έτους 2010 (-76,0%) από 23 χιλ. επισκέπτες σε λιγότερους από 5,5 χιλ. το 2018

• Ακολουθεί η ΠΕ  Φλώρινας (-58,7%) με πλησίον των 40 χιλ. αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα το 2010 και μόλις 16 χιλ. το 2018
• Η ΠΕ Κοζάνης παρουσιάζει μείωση κατά -21,4% από 54 χιλ. το 2010 σε 43 χιλ. το 2018 και η ΠΕ Καστοριάς -17,9% από 72 χιλ. το 2018 σε 59 χιλ. το 2018. 
• Το παραπάνω συνάδει τόσο με την μείωση του αριθμού των επισκεπτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία φαίνεται να είναι οριζόντια στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων 

με μικρότερη όμως μεταβολή σε εκείνες τις Περιφερειακές Ενότητες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των αφίξεων για διανυκτέρευση.
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Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού αφίξεων σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες παρατηρείται αρνητική μεταβολή στον αριθμό των αφίξεων. Τα Γρεβενά και η Φλώρινα παρουσιάζουν
το υψηλότερο ποσοστό μείωσης σε σύγκριση με όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~16,2% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ Φλωρίνης και Κοζάνης (90,7% και 90,6% αντίστοιχα), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό αλλοδαπών τουριστών (με λιγότερο από ένα 

στους τέσσερις τουρίστες όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα) κατέχει η ΠΕ Καστοριάς (76,5%).  
• Για το σύνολο της Περιφέρειας, πάνω από οκτώ στις δέκα αφίξεις σε καταλύματα αφορούν ημεδαπούς τουρίστες (83,8% για το 2018 και 85,6% για την περίοδο 2010-2018).

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς παρατηρείται μικρή αύξηση 
στις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών, αν και από τις ηπιότερες στο σύνολο των περιφερειών. Αντίθετα, στην Π.Ε. Φλώρινας οι 
αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών μειώθηκε σημαντικά. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά καθοδική πορεία, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το -18,3% σε πλήρη 
αντίθεση με την πορεία του πλήθους διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%)

• Αρνητική εμφανίζεται η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 0,6% το 2010 ανήλθε σε 0,3% 
• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Καστοριάς (51,1% των διανυκτερεύσεων) και Κοζάνης (36,5%) οι οποίες συγκεντρώνουν και 

το μεγαλύτερο μέρος των αφίξεων σε καταλύματα όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι ΠΕ Φλωρίνης και Γρεβενών συγκεντρώνουν μόλις το 12,4% των διανυκτερεύσεων για 
το έτος 2018 και το 19,2% για το σύνολο της περιόδου 2010-2018.

51,1%
36,5%

9,4%

3,0%

Καστοριάς Κοζάνης Φλωρίνης Γρεβενών

Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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ΔΜ Ελλάδα

Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 
σύνολο χώρας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2010-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αρνητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα όπου η 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται κατά την περίοδο 2010 - 2018 στην τελευταία θέση στην κατάταξη των περιφερειών με 
ποσοστό 0,3% στο σύνολο της χώρας το 2018 και ταυτόχρονα αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια με μείωση διανυκτερεύσεων. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)
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Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~14,1% των τουριστών οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, ενώ 
για το έτος 2018, μόλις μια στις πέντε διανυκτερεύσεις αφορούσαν αλλοδαπούς τουρίστες (20,8%).

• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν οι ΠΕ Γρεβενών (90,5%) , Φλώρινας (88,7%) και Κοζάνης (86,1%), με μικρή διαφοροποίηση στην 
κατάταξη όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα στην ΠΕ Γρεβενών παρότι 88,8% των αφίξεων αφορά ημεδαπούς στις διανυκτερεύσεις το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 90,5%.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αρνητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών έχει αυξηθεί κατά 10 
μονάδες αλλά η Δυτική Μακεδονία κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών καθώς μόλις το 0,1% των 
διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών πραγματοποιείται στην Περιφέρεια.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
δεν εμφανίζει κάποια στοιχεία εποχικότητας ή συγκέντρωσης 
σε συγκεκριμένες χρονικές υποπεριόδους του έτους και 
φαίνεται να διατηρείται στάσιμη καθ’ όλη την διάρκεια των 
ετών εξέτασης.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων λαμβάνουν υψηλότερη τιμή για την περίοδο 
Ιανουάριος-Μάιος κάθε έτους ενώ η περίοδος Ιούνιος-
Σεπτέμβριος εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας για 
το σύνολο της περιόδου 2015-2018.

• Αναφορικά με την πληρότητα, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας δεν συμπεριφέρεται όπως άλλες Περιφέρειες της 
χώρας με συγκέντρωση της ξενοδοχειακής δραστηριότητας 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 14,9% 15,0% 15,7% 17,6% 15,8%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος -
Μάιος 18,8% 15,8% 17,6% 18,6% 17,7%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 16,8% 17,5% 17,6% 16,4% 17,1%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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% Πληρότητα Κλινών, Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας, 2015-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα και η διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της 
Περιφέρειας. H Περιφέρεια βρίσκεται σε όλη την περίοδο εξέτασης στην τελευταία θέση στην κατάταξη του ποσοστού πληρότητας 
(17,8%, το 2018) αλλά και στην τελευταία θέση όσο αφορά τη μεταβολή της πληρότητας καθώς σημείωσε καθοδική πορεία κατά 5,4%.
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία ( θετική τάση 
μόνο την περίοδο 2014-2017) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +20,4%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 0,5% το 2014 
σε 0,3% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη πρόοδο σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες 
της χώρας.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών (το μεγαλύτερο 
ποσοστό παραμένει στην κατηγορία ημεδαπών) με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται 
από 12,1% το 2014 σε 17,2% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 
2 χιλ. σε 3,6 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 15 χιλ. σε 17 χιλ..

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία ασθενή θετική πορεία (μεταξύ 
των ετών 2014 και 2017), η οποία σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +13,9%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος μειώθηκε από 0,2% 
το 2014 σε 0,1% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε αρνητική πορεία σε σχέση με τις λοιπές 
Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των 
ημεδαπών, μεταβάλλοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 12,5% το 2014 σε 15,1% το 2019, 
περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 5 χιλ. σε 6 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 22 χιλ. σε 36 χιλ..
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις 
αλλοδαπών12,1%                  15,5%                   9,9%                  12,1%                  14,9%                 17,2% 
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Εξέλιξη διανυκτερεύσεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών12,5%                 12,4%                  9,4%                 11,1%                 13,6%                  15,1%        

Ελλάδα

Δυτ. Μακεδονίας

Αφίξεις σε Καταλύματα| Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αν και ο αριθμός των 
αφίξεων έχει αυξηθεί το διάστημα 2014 – 2019, το ποσοστό προς τις συνολικές αφίξεις της χώρας μειώθηκε από το 0,45% στο 0,32% 
και η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στην τελευταία θέση. Όσο αφορά στον αριθμό των  διανυκτερεύσεων, η Περιφέρεια σημείωσε 
άνοδο αλλά βρίσκεται στην τελευταία θέση στο σύνολο των περιφερειών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης
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• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι  τελευταία σε κατάταξη σε όλες τις κατηγορίες 
ξενοδοχείων με τη μεγαλύτερη αναλογία στο σύνολο της χώρας να εμφανίζεται στην 3* 
κατηγορία (2,1%).  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας εντάσσονται στην κατηγορία 
2* και 3*(29,6% και 46,4% αντίστοιχα) ενώ ακολουθεί η κατηγορία 4* (12,8%)

• Τρία στα τέσσερα ξενοδοχεία είναι 2* και 3*, ενώ πάνω από οκτώ στα δέκα ξενοδοχεία 
(84,8%) είναι από 1* ή 3*.

• Ένα στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι 4* ενώ λιγότερο από ένα στα πέντε 
ξενοδοχεία είναι 4* η 5* (15,2%)
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Ποσοστιαία κατανομή ξενοδοχείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
ανά κατηγορία αστέρων, 2019

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκρισή τους με το σύνολο της χώρας και η  
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η τελευταία σε κατάταξη Περιφέρεια της χώρας σε 
αριθμό ξενοδοχείων ,125 μονάδες για το έτος 2019, ήτοι 1,3% του συνόλου. Η πλειοψηφία των μονάδων που διαθέτει η Περιφέρεια 
ανήκει στην 3* κατηγορία.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η κατανομή ως προς το πλήθος των ξενοδοχειακών 
μονάδων δεν εμφανίζει ιδιαίτερα διαφοροποίηση μεταξύ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων

• Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΠΕ Καστοριάς (29,6%, 37 
ξενοδοχειακές μονάδες) ενώ αντίστοιχα ποσοστά έχουν οι 
ΠΕ Κοζάνης και Φλωρίνης (33 και 32 ξενοδοχειακές 
μονάδες αντίστοιχα)

• Η ΠΕ Καστοριάς συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά 
ξενοδοχείων 4* και 5* (32% και 5% αντίστοιχα) ενώ οι ΠΕ 
Φλωρίνης και Γρεβενών δεν εμφανίζουν ξενοδοχειακές 
μονάδες της κατηγορίας των 5*

• Συγκεκριμένα η ΠΕ Γρεβενών δεν εμφανίζει ξενοδοχεία 4* 
και 5* ενώ το υψηλότερο ποσοστό αφορά ξενοδοχειακές 
μονάδες 2* (43% επί του συνόλου)
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Η Π.Ε. 
Καστοριάς συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων και διαθέτει τις περισσότερες μονάδες 5*. Αντίθετα οι 
περισσότερες μονάδες 3* βρίσκονται στην Π.Ε. Κοζάνης.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει συνολικά 2.838 δωμάτια και 6.466  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 0,7% & 0,8% αντίστοιχα της συνολικής 
δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Παράλληλα, στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους μονάδες , με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 23 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
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 στην τελευταία θέση τόσο σε δωμάτια
όσο και σε κλίνες. Όσο αφορά το μέσο μέγεθος των μονάδων είναι στην 12η θέση συγκεντρωτικά, καθώς στην κατηγορία 1* διαθέτει 
μονάδες με υψηλή δυναμικότητα δωματίων.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Αριθμός Δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019
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• Το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας δεν 
εμφανίζει σημαντική 
διαφοροποίηση ανάλογα με την 
κατηγορία των ξενοδοχείων 
καθώς και οι πέντε κατηγορίες 
κυμαίνονται πλησίον των 20 έως 
25 δωματίων ανά μονάδα

• Η Περιφέρεια βρίσκεται 
σημαντικά κάτω από τον μέσο 
όρο του συνόλου της χώρας για 
την δυναμικότητα των 
ξενοδοχείων, τόσο σε επίπεδο 
πλήθους δωματίων όσο και 
αριθμό κλινών

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος 
δυναμικότητας ξενοδοχείων σε 
δωμάτια για το σύνολο της 
Περιφέρειας είναι μόλις 23 
δωμάτια σε σχέση με 43 δωμάτια 
για το σύνολο της χώρας

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών 
ανά ξενοδοχείο είναι 52 Κλίνες 
σε σχέση με 86 για το σύνολο της 
χώρας.
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Μέση Δυναμικότητα Ξενοδοχείων (Κλίνες)

Δυτική 
Μακεδονία

Ελλάδα

M.O. Δυτικής 
Μακεδονίας

Μ.Ο. Ελλάδας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της 
χώρας ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια διαθέτει πολύ χαμηλότερη μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας με εξαίρεση 
τις μονάδες 1* που εμφανίζει υψηλή δυναμικότητα υπερβαίνοντας το μέσο όρο της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

11 233 783

37 732 1.582

58 1.439 3.157

16 807 807

3 137 137

125 2.838 6.466
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Δυτικής 
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• Στις ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας κατανέμεται 
σχεδόν ομοιόμορφα το σύνολο των ενοικιαζόμενων 
δωματίων και διαμερισμάτων της Περιφέρειας (29%, 
36% και 29% αντίστοιχα) ενώ μικρή συμμετοχή έχει η 
ΠΕ Κοζάνης με μόλις 6 μονάδες οι οποίες αντιστοιχούν 
στο 7% του συνόλου. 

• Η αναλογία διατηρείται τόσο στον αριθμό δωματίων 
όσο και στον αριθμό κλινών χωρίς ιδιαίτερες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων 
με μόνη εξαίρεση την ΠΕ Γρεβενών η οποία εμφανίζει 
υψηλότερη δυναμικότητα μονάδων τόσο σε επίπεδο 
δωματίων (8 δωμάτια) και κλινών (18 κλίνες)

• Οι ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας 
συγκεντρώνουν το 93,4% των μονάδων της 
Περιφέρειας

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 62,0% των τουριστικών  μονάδων της 
Περιφέρειας, με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 
μεγαλύτερο στην ΠΕ Καστοριάς (81,8%) και αντίστοιχο 
στις ΠΕ Γρεβενών και Φλώρινας (46,2%) 

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Περιφέρειας είναι 7 δωμάτια και 16 κλίνες ανά μονάδα

• Πάνω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας όσον αφορά 
την μέση δυναμικότητα δωματίων και κλινών βρίσκεται 
μόνο η ΠΕ Γρεβενών.

34,25%

34,24%

36,26%

32,41%

32,32%

28,57%

27,11%

26,24%

28,57%

6,23%

7,20%

6,59%

Καστοριά Γρεβενά Φλώρινα Κοζάνη

26 33 26 6202 214 164 45458 484 383 88

Γρεβενά Καστοριά Φλώρινα Κοζάνη

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ, 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2019
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Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην τελευταία θέση στην προσφορά μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων διαθέτοντας μόλις το 0,3% 
των συνολικών μονάδων της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην Π.Ε. Καστοριάς αλλά με μικρή απόκλιση από τα 
Γρεβενά και τη Φλώρινα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες
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• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει συνολικά 27 μονάδες, 64 δωμάτια και 285 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 0,3% , 
0,4% και 0,3% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (4η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 
2,4 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (2η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών μετά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος), με το 
μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 10,6 κλίνες, έναντι 8,0 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων| Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος
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Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018 | ΙΝΣΕΤΕ

599 744 384 277 64 256 648

3.432

672

3.159

4.972

1.384
709

2,5

1,5
1,7

2,1
2,4

2,6

1,3

1,5
1,6

1,4

1,3

2,1

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

2.000

4.000

6.000

ΑΜ
Θ

Ατ
τι

κή
ς

Β.
 Α

ιγ
αί

ου

Δυ
τ.

 Ε
λλ

άδ
ος

Δυ
τ.

 Μ
ακ

εδ
ον

ία
ς

Η
πε

ίρ
ου

Θ
εσ

σα
λί

ας

Ιο
νί

ω
ν 

Ν
ήσ

ω
ν

Κε
ντ

ρ.
 

Μ
ακ

εδ
ον

ία
ς

Κρ
ήτ

ης

Ν
οτ

ίο
υ 

Αι
γα

ίο
υ

Π
ελ

οπ
ον

νή
σο

υ

Στ
. Ε

λλ
άδ

ος

Μ
έσ

ο 
μέ

γε
θο

ς μ
ον

άδ
ω

ν 
(δ

ω
μ.

)

Δω
μά

τι
α

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 13η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων με ποσοστό μόλις 0,24%. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια διαθέτει 
μονάδες με μεγάλη δυναμικότητα  συγκεντρώνοντας την τέταρτη υψηλότερη αναλογία σε δωμάτια ανά μονάδα.

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 
και επαύλεων (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 2018
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Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Δυτική Μακεδονία 
εμφανίζει ήπια διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης με δυναμικότητα ανά κατάλυμα, χαμηλότερη από το μέσο όρο 
της χώρας. Η παροχή καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η μόνη παροχή καταλύματος που η Περιφέρεια εμφανίζει υψηλότερη 
διαθεσιμότητα από άλλες περιφέρειες.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 320 
Καταλύματα, 531 Υπνοδωμάτια και 1.482 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 0,18% , 0,16%  και το 0,17%  του συνόλου της 
προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται στην τελευταία θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών τόσο όσον 
αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων, τον αριθμό των υπνοδωματίων τον αριθμό των κλινών.

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

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια, υπολογίζεται σε 4,6 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 79,1% αυτόνομες μονάδες , 1,6% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 17,5% σε Ιδιωτικά δωμάτια και 1,9%  σε 
κοινόχρηστα δωμάτια
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Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/2020) | ΙΝΣΕΤΕ

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Σχεδόν μια στις τέσσερις μονάδες (23%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε πριν το έτος 2017

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 
2ο εξάμηνο του έτους 2019 όπου και 
εμφανίζονται συνολικά το 34,0% των 
μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
πλατφόρμα

• Στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας η κατανομή των Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι υψηλότερη όσον αφορά 
στις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες συγκεντρώνουν το 81,0% των κλινών και οι κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης το 19,0%

• Οι ποσοστώσεις είναι αντίστοιχες σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

• Στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας μόλις το 0,9% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Όλες οι ΠΕ εμφανίζουν ποσοστώσεις έως και 3,0%
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Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών
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Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/2020) | ΙΝΣΕΤΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα. Η Π.Ε. Κοζάνης διαθέτει τις περισσότερες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ως αναλογία προς τις κλίνες ξενοδοχείων ενώ η 
Περιφέρεια διαθέτει χαμηλό ποσοστό εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών που αξιοποιούνται ως κατάλυμα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.
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• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου μόλις 31 χιλ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Το 2011 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (9,8 χιλ. επισκέπτες) και αφορούσε μόνο την ΠΕ Κοζάνης και κατόπιν ακολούθησε σταδιακή πτώση τα επόμενα έτη με σταθεροποίηση του 
μεγέθους πλησίον των 2 χιλ. επισκέψεων ανά έτος για την διετία 2018 και 2019.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Καστοριάς και ΠΕ Φλώρινας συγκεντρώνουν το 99,1% των επισκεπτών για το έτος 2019 ενώ η ΠΕ Κοζάνης εμφανίζει δραστηριότητα επισκεπτών μόνο τα έτη 
2011 έως 2015. Η ΠΕ Γρεβενών εμφανίζει μηδενική δραστηριότητα στην επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων κατά την περίοδο εξέτασης.

• Η αύξηση στην επισκεψιμότητα την περίοδο 2011 και 2012 αφορά μόνο τον αρχαιολογικό χώρο Αιανής στην Κοζάνη ενώ τα τελευταία έτη η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων αφορά 
τον Αρχ. Χώρο Άργους Ορεστικού στην ΠΕ Καστοριάς και τους Αρχ. Χώρους Αγ. Παντελεήμονα και Πετρών στην ΠΕ Φλώρινας

• Λόγω του πολύ μικρού αριθμού επισκεπτών δεν πραγματοποιείται ανάλυση εποχικότητας ενώ οι εισπράξεις για το 2019 κινήθηκαν υπό των €2.000 για το σύνολο του έτους.
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Αριθμός Επισκεπτών στους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Φλώρινα Σύνολο

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφέρεια το 
2019, ήταν τελευταία σε αριθμό επισκεπτών ενώ αποτέλεσε τη μόνη Περιφέρεια που παρουσίασε αρνητική μεταβολή (80%) την 
περίοδο 2010 - 2019 συγκεντρώνοντας, το 2019, μόλις 1,9 χιλ. επισκέπτες. 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζουν σημαντική θετική τάση
συγκεντρώνοντας συνολικά 16,6 χιλ. επισκέψεις κατά το 2019 και στις 17,4 χιλ. επισκέψεις το 2018. 

• Τα μουσεία της ΠΕ Καστοριάς και ΠΕ Κοζάνης συγκεντρώνουν το 42,3% και 46,4% των επισκέψεων σε Μουσεία της Περιφέρειας για το 2019 ενώ 10,2% συνεισφέρει η ΠΕ Φλώρινας. Τέλος η 
ΠΕ Γρεβενών έχει ποσοστό πλησίον του 1,0% για το 2019 το οποίο μεταφράζεται σε 200 επισκέψεις για το συγκεκριμένο έτος.

• Τα Μουσεία με την υψηλότερη επισκεψιμότητα για το 2019 είναι το Μουσείο Καστοριάς (4,6 χιλ.), Αιάνης (3,7 χιλ.), το Αρχοντικού Πούλκως (3,5 χιλ.) και το Αρχοντικό Τσιατσαπά Καστοριάς 
(2,4 χιλ.). 

• Τα συνολικά έσοδα των Μουσείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι για το 2019 λιγότερα των €13.000 και για τον παραπάνω λόγο δεν πραγματοποιείται η κατανομή του μεγέθους 
μεταξύ των Μουσείων της Περιφέρειας.
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Αριθμός Επισκεπτών στα Μουσεία της Δυτικής Μακεδονίας, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Φλώρινα Σύνολο Δυτικής. Μακεδονίας

Επισκεψιμότητα μουσείων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια το 2019, ήταν τελευταία σε αριθμό 
επισκεπτών αλλά παρουσίασε την υψηλότερη αυξητική μεταβολή (2.000%) την περίοδο 2010 - 2019 συγκεντρώνοντας 16,6 χιλ. 
επισκέπτες. Ταυτόχρονα, σημαντική αύξηση παρουσίασε και στον αριθμό των μουσείων που αυξήθηκε κατά 233%.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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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 Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες 
στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία της 4 αστέρων της Περιφέρειας εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικής (14 
π.μ.), ενώ τα 3 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας από τα αντίστοιχα στο σύνολο 
της χώρας (2 π.μ.).

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

Δυτική Μακεδονία 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 61 383 1.646

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 0,93 2,53 9,49

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 0,26 – 10% 1,92– 20%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - -1,61 – -63% -1,36 – -14%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο - - -

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο - 6.874 23.200

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο - 42.171 8.080
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Πληρότητα και τιμή δωματίου Μάϊου και Αυγούστου ανά Περιφέρεια, % και € ανά δωμάτιο ανά ημέρα, 2019

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

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

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

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Φλώρινας Έργον Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε • Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*

2 Κοζάνης Αστέρας Νάουσας Α.Ε. • Ανέγερση ξενοδοχείου

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ περιορισμένο στην Περιφέρεια αναφορικά με την υλοποίηση 
τουριστικών επενδύσεων.
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (1)

• Η Περιφέρεια κατέχει κομβική γεωγραφική θέση ως οδική πύλη εισόδου από τα Δυτικά Βαλκάνια, σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Θεσσαλονίκη (γρήγορη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού), γειτνιάζουσα με 
την Ήπειρο η οποία διαθέτει νέο αεροδρόμιο και έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στις διεθνείς τουριστικές ροές που προσελκύει

• Η Εγνατία Οδός, ως βασικός οδικός άξονας της Περιφέρειας, διορθώνει τα προβληματικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς της, βελτιώνει σημαντικά το μεταφορικό της δίκτυο και εξασφαλίζει την πρόσβαση στα 
οικιστικά κέντρα μικρότερης εμβέλειας, και στους τουριστικούς και πολιτιστικούς προορισμούς που διαθέτει, αναβαθμίζοντας την προσπελασιμότητα της σε διαπεριφερειακό και διαβαλκανικό επίπεδο, 
προσφέροντας ικανοποιητικό επίπεδο οδικής συνδεσιμότητας και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές της προοπτικές

• Σημαντικά αστικά κέντρα (π.χ. Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πλούσιων περιβαλλοντικών πόρων

• Η αναβαθμισμένη οδική σύνδεση της Κοζάνης, μέσω της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της εθνικής εμβέλειας του αεροδρομίου Κοζάνης και την υλοποίηση των 
σχεδιαζόμενων σιδηροδρομικών συνδέσεων καθιστούν εφικτή τη μετατροπή της Κοζάνης σε πολυτροπικό κέντρο μεταφορών, κέντρο συναλλαγών με τα Βαλκάνια και σημείο εισόδου/ εξόδου προς τη συγκεκριμένη 
περιοχή

• Ο αναπτυξιακός ρόλος της Κοζάνης συνδέεται στενά με την ηλεκτροπαραγωγή και την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, καθώς αποτελεί τον κύριο πόλο του συμπλέγματος ανάπτυξης στον κλάδο της παραγωγής 
ενέργειας  (το 75% της συνολικής ηλεκτρικής παραγωγής της Ελλάδος, παράγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και το 50% αυτής, παράγεται στη Κοζάνη)

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ικανοποιητικές υποδομές για τη διαχείριση των υδάτων και των υγρών αποβλήτων. Παράλληλα, διαθέτει 
Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων που αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

• Η Περιφέρεια εμφανίζει σημαντική αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού την περίοδο 2010-2019, με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης αντίστοιχο του συνόλου της χώρας

• Μοναδικοί φυσικοί πόροι με σημαντικά περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, γεωλογικά συμπλέγματα και βιοποικιλότητα (π.χ. Εθνικός Δρυμός Πίνδου – «Βάλια Κάλντα», Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Γεωπάρκο Γρεβενών –
Κοζάνης, περιβαλλοντικό κέντρο ενημέρωσης για την καφέ αρκούδα και το λύκο της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος»). Επιπλέον, η δυτική πλευρά της Περιφέρειας καλύπτεται από ορεινούς όγκους, δάση 
και οικοσυστήματα που αποτελούν τουριστικό προορισμό και συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τον εναλλακτικό τουρισμό.

• Σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο περιλαμβάνει λαογραφικό κεφάλαιο με ρίζες από την αρχαιότητα (π.χ. το εθιμικό δρώμενο των Μωμοερών που τελείται σε χωριά της Κοζάνης, ενταγμένο στον κατάλογο της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO), μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού, αρχαιολογικός χώρος των Πετρών, το βυζαντινό κάστρο των 
Σερβίων), παραδοσιακούς οικισμούς, εκκλησίες, μοναστήρια και διατηρητέα κτίρια

• Γαστρονομικός πλούτος που περιλαμβάνει πιάτα και συνταγές της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας (π.χ. πίτες, γάστρες), σημαντικό αριθμό προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. κρόκος 
Κοζάνης, μανιτάρια, τοπικά κρασιά Αμύνταιου, Γρεβενά παραγωγή φεστιβάλ μανιταριών), καθώς και πλούσια οινική παράδοση (π.χ. οινοποιεία και οίνος Π.Ο.Π. Αμυνταίου). Οι διεθνώς αναγνωρισμένες ποικιλίες και 
το γεγονός πως το Αμύνταιο ανήκει στις κυριότερες ζώνες ΠΟΠ κρασιού στη χώρα μας καθιστά την Δυτική Μακεδονία κέντρο παραγωγής οίνου

• Ύπαρξη ορισμένων συνεδριακών υποδομών με σχετικά υψηλή ποιότητα (π.χ. Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, μικρού μεγέθους - τοπικής σημασίας εκθεσιακό κέντρο με στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους 
4.000 τ.μ. και υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους 8.000 τ.μ.) 

• Παρότι είναι  η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα χωρίς ακτογραμμή, δεν στερείται καθόλου το υδάτινο στοιχείο, αφού διαθέτει 8 λίμνες και μεγάλο αριθμό ποταμιών. Το πλήθος των υδάτινων διαδρομών, τα 
εναλλασσόμενα νερά, οι βραχώδεις όγκοι, και τα φαράγγια δημιουργούν ιδανικές συνθήκες και περιβάλλον για δραστηριότητες Kayak και Rafting

• Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τις πιο διαδεδομένες οικοτουριστικές περιοχές της χώρας, λόγω της ιδιαίτερης φυσικής της ομορφιάς, με τα χαρακτηριστικά φυσικά μνημεία που διαθέτει όπως π.χ. 
οι τεχνητές λίμνες, τα φαράγγια, το απολιθωμένο δάσος και το καταφύγιο του Αρκτούρου

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (2)

• Φυσική ομορφιά των διαφόρων οικισμών και το συνδεδεμένο πολιτιστικό στοιχείο μέσω των κάστρων και Μοναστηριών οδηγεί σε προσέλκυση ταξιδιωτών όλο το χρόνο. Ιδιαίτερης ομορφιάς και ταυτότητας είναι ο 
διατηρητέος παραδοσιακός ορεινός οικισμός του Νυμφαίου στο όρος Βέρνο (Βίτσι), το οποίο ταξιδιωτικοί οδηγοί τον παρουσιάζουν ως ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης (2017), ενώ σχετικά πρόσφατα 
στον παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO διεκδίκησε το Διεθνές Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για την άριστη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και φυσικού περιβάλλοντος. 

• Το Πάρκο Εθνική Συμφιλίωσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, αποτελεί υπόδειγμα θεματικού τουρισμού και ένα μεγάλο κεφάλαιο στις ιστορικές-φυσιολατρικές διαδρομές στην Ελλάδα, τα τελευταία 
χρόνια. Στο Πάρκο μπορεί κάποιος να λάβει μέρος στις ξεναγήσεις και να περιηγηθεί σε δύο μόνιμες εκθέσεις, να επισκεφτεί τη Βιβλιοθήκη, να διαμείνει στον ξενώνα και να γευτεί παραδοσιακό χειροποίητο φαγητό 
με φρέσκα τοπικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας, να αγοράσει τοπικά σπιτικά προϊόντα που διαθέτει ο συνεταιρισμός Γυναικών Νεστορίου «Γεύσεις Γράμμου», να απολαύσεις πεζοπορικές διαδρομές στο 
εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και τέλος να κάνει μοναδικές ορεινές διαδρομές με το αυτοκίνητο

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν αναγνωριστεί τρεις Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη επένδυση για την δημιουργία 
υπερσύγχρονης κλινικής φυσικής αποκατάστασης

• Σχετικά ικανοποιητικές υποδομές Sports & Activities και υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα, πεζοπορία, ορειβατικά καταφύγια, αθλητικές εγκαταστάσεις) και 
κατάλληλο κλίμα και ανάγλυφο για την ανάπτυξη του εν λόγω τουριστικού προϊόντος. Λόγω του ορεινού ανάγλυφου της, διαθέτει πλήθος ορειβατικών και αναρριχητικών πεδίων, με διάφορα επίπεδα δυσκολίας για 
τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. 

• Ύπαρξη τριών χιονοδρομικών κέντρων (Βίτσι, Βασιλίτσα, Βίγλα/Πισοδέρι) που αποτελούν πόλο έλξης ταξιδιωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναζητούν να κάνουν ski, snowboard και άλλες 
αθλοπαιδιές στο χιόνι. Τα χιονοδρομικά αυτά κέντρα παρέχουν πίστες συνολικού μήκους 20 χλμ., με τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες να βρίσκονται στο εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. 

• Αύξηση της μέσης διαμονής ανά επίσκεψη (υψηλότερη αύξηση μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών) παρότι βρίσκεται 10η στην κατάταξη με 5 διανυκτερεσύσεις μέση διάρκεια διαμονής, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζει αύξηση τόσο στη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη όσο και στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση

Strengths – Δυνατά Σημεία

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

• Η γεωμορφολογία εσωτερικά και στα σημεία σύνδεσης με τις όμορες Περιφέρειες δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα και εντείνουν την απομόνωση δημιουργώντας πολλαπλές συνέπειες

• Το εσωτερικό οδικό δίκτυο πρόσβασης στην δυτική πλευρά της Περιφέρειας, η οποία καλύπτεται από ορεινούς όγκους, δάση και οικοσυστήματα που αποτελούν τουριστικό προορισμό χρήζει σημαντικής 
αναβάθμισης. Τα αναπτυξιακά έργα θα πρέπει να εστιάσουν στο ορεινό οδικό δίκτυο και στις συνδέσεις του εθνικού και επαρχιακού δικτύου με την Εγνατία Οδό που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε μικρότερους 
οικισμούς της Περιφέρειας

• Ανεπαρκές σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή ακόμη και στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλώρινας που εντάσσεται στο Κύριο Δίκτυο των ΔΕΔ-Μ, ενώ ανενεργή είναι και η σιδηροδρομική γραμμή 
Αμυνταίου-Κοζάνης

• Σημειακά προβλήματα και ανάγκη αντικατάστασης/εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης σε σημαντικά αστικά κέντρα της Περιοχής που αποτελούν πόλο έλξης (π.χ. Καστοριά)

• Έλλειψη διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, καθώς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε απόσταση άνω των 2 ωρών από σχεδόν κάθε προορισμό της Περιφέρειας, ενώ τα αεροδρόμια 
που βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία είτε δεν δέχονται διεθνείς πτήσεις (Κοζάνη) είτε έχουν μηδαμινή διασύνδεση με το εξωτερικό (Καστοριά)

• Περιβαλλοντικά προβλήματα κυρίως στις περιοχές της ενεργειακής παραγωγής (Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Φλώρινα)

• Απουσία πόρων και ως εκ τούτου μηδενική διασύνδεση με το βασικό τουριστικό προϊόν της χώρας (Ήλιος & Θάλασσα)

• Τουριστικό προϊόν και προσφορά με κύριο προσανατολισμό μόνο τον εγχώριο τουρισμό

• Υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια, ειδικά μεταξύ των νέων

• Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και φιλοξενίας

• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και brand name. Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) που θα αναδεικνύει την τοπική 
ταυτότητα και φυσιογνωμία της περιοχής, καθώς και το οικοτουριστικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό/πολιτιστικό, λαογραφικό και αγροδιατροφικό πλούτο της. Επιπλέον, μη επαρκής αναγνωσιμότητα των σημείων 
ενδιαφέροντος της περιφέρειας από αγορές και επισκέπτες του εξωτερικού.

• Ταύτιση της ταυτότητας της περιοχής με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον

• Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών), γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του τουρισμού της Περιφέρειας

• Μη επαρκής ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με σκοπό την δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων, οι οποίες θα αναπληρώσουν το κενό που παρατηρείται λόγω της στέγασης κυρίως μεταναστών στα υφιστάμενα 
ξενοδοχεία (ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών)

• Χωρική και εποχιακή διασπορά των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας και απουσία ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών δικτυώσεων για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων ειδικών μορφών 
τουρισμού. Χαμηλή έως καθόλου συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με στόχο τη διασύνδεση του τομέα της φιλοξενίας με τον αγροδιατροφικό τομέα, την καλλιέργεια των θεματικών τουριστικών προϊόντων και 
την ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων βάσει των πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή

• Έλλειψη συνεργασίας με τις γειτονικές Περιφέρειες (π.χ. Κεντρικής Μακεδονίας) ή/και με γειτονικές χώρες (π.χ. Αλβανία) για την κοινή προβολή σε τουριστικές εκθέσεις και την προώθηση προορισμών 

• Έλλειψη συνεδριακών κέντρων με δυνατότητα φιλοξενίας / διοργάνωσης συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας (απουσία πολλαπλών αιθουσών για την υλοποίηση παράλληλων συνεδριάσεων)

• Υποστελέχωση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (ειδικότερα στις τεχνικές υπηρεσίες)

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…
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• Μικρός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων και διαθέσιμων κλινών, και απουσία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5* (λιγότερο από ένα στα πέντε ξενοδοχεία ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες)

• Η Περιφέρεια διαθέτει πολύ χαμηλότερη μέση δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων σε σχέση με αυτή της χώρας, με εξαίρεση τις μονάδες 1* που εμφανίζει υψηλή δυναμικότητα υπερβαίνοντας το μέσο όρο 
της χώρας

• Αποτελεί την μοναδική μεταξύ των Περιφερειών της χώρας που σημείωσε οριακή μείωση στο πλήθος των απασχολούμενων στους κλάδους καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης

• Οι διεθνείς επισκέπτες της Περιφέρειας κατά κύριο λόγο προέρχονται από χώρες χαμηλής κατά κεφαλή δαπάνης (Βαλκανικές χώρες)

• Η Περιφέρεια εμφάνισε μείωση του αριθμού των επισκεπτών κατά -7,85% την περίοδο 2016-2019, ενώ αρνητική μεταβολή εμφανίζεται και στον αριθμό των αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, κυρίως 
λόγω της μείωσης του αριθμού των αφίξεων ημεδαπών επισκεπτών

• Τελευταία στην κατάταξη όσον αφορά τις εισπράξεις από τουριστικές δαπάνες

• Χαμηλή επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα χαμηλά ποσά εισπράξεων από αυτούς

• Το σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για την κατηγορία 4* βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το μέσο επίπεδο της χώρας (183% έναντι 177%), με αποτέλεσμα οι μονάδες 4* να εμφανίζουν σημαντικό βαθμό 
έκθεσης σε κινδύνους και περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω δανεισμού για ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας

• Τα ξενοδοχεία 4* της Περιφέρειας εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας (14 π.μ.) σε σχέση με το σύνολο της χώρας και το χαμηλότερο κύκλο εργασιών ανά δωμάτιο για το έτος 2017 μεταξύ 
των Περιφερειών της χώρας

• Τα ξενοδοχεία 5* της Περιφέρειας εμφανίζουν το χαμηλότερο κύκλο εργασιών ανά δωμάτιο για το έτος 2017, αντίστοιχο με τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

• Το Μάϊο του 2019, η μέση τιμή δωματίου ήταν αμετάβλητη στα €50 και η πληρότητα ήταν μειωμένη κατά 6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018 στα επίπεδα του 46% (αφορά την ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας 
– Θράκης το συγκεκριμένο στατιστικό στοιχείο)

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 βελτιώσουν τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και θα αυξήσουν τις συνέργειες με άλλες γειτονικές Περιφέρειες:
− Η ανάπτυξη νεών κάθετων αξόνων που τροφοδοτούν την Εγνατία Οδό και αυξάνουν την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή και διαβαλκανική συνδεσιμότητά της, καθώς και βελτίωση της οδικής ασφάλειας, 

σήμανσης, καθαριότητας και των υποστηρικτικών υποδομών της Εγνατίας (αύξηση αριθμού των ΣΕΑ, χώροι προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης, χώροι διημέρευσης/camper stops)
− Η αναβαθμισμένη οδική σύνδεση της πόλης της Κοζάνης, μέσω της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της εθνικής εμβέλειας του αεροδρομίου Κοζάνης και την υλοποίηση των 

σχεδιαζόμενων σιδηροδρομικών συνδέσεων καθιστούν εφικτή τη μετατροπή της Κοζάνης σε πολυτροπικό κέντρο μεταφορών, κέντρο συναλλαγών με τα Βαλκάνια και σημείο εισόδου/ εξόδου προς τη 
συγκεκριμένη περιοχή.

− Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλώρινας, που στο πλαίσιο των ΔΕΔ-Μ προβλέπεται να συνεχίζει στην Κρυσταλλοπηγή και να καταλήγει στο Λιμάνι Δυρραχίου της Αλβανίας. Επιπλέον, 
στην περιοχή της Κοζάνης προβλέπεται από την Ε.Ε. η υλοποίηση κόμβου συνδυασμένων οδικών – σιδηροδρομικών μεταφορών (RRT, Rail – Road Terminal), ενώ σημαντική κρίνεται η προοπτική σιδηροδρομικής 
σύνδεσης της Κοζάνης με την Καλαμπάκα, όπως και με τη Βέροια στο πλαίσιο του Δυτικού κλάδου της Σιδηροδρομικής Εγνατίας

− Οι υποδομές υδροπλάνων σε υδατικές επιφάνειες (λίμνες) της Περιφέρειας για τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος
− Αναβάθμιση των αεροδρομίων της Καστοριάς (να δέχεται πτήσεις charter) και της Κοζάνης (ασφάλεια, παρεχόμενες υπηρεσίες) όπως και η οδική προσβασιμότητα και συνδεσιμότητά τους. Η προοπτική 

παραχώρησης της διαχείρισης τους σε ιδιώτες στο πακέτο των 23 Περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μπορεί να δώσει λύσεις σε βασικά θέματα υποδομών, συνδεσιμότητας και προβολής
− Αναβάθμιση του οδικού δικτύου και αξιοποίηση της βελτίωσης ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας από την επικείμενη διάνοιξη της σήραγγας της Κλεισούρας για τη σύνδεση Κοζάνης-Καστοριάς 
− Νέες, σχεδιαζόμενες τουριστικές επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών που αναμένεται να βελτιώσουν το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας όπως 

φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόγου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας, βιομηχανικό πάρκο με έμφαση στην κατασκευή προϊόντων 
ηλεκτροκίνησης, δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, κέντρο επεξεργασίας βιομάζας, έξυπνες αγροτικές μονάδες παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας (υδροπονία), οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα 
πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας με αναβάθμιση ιδιωτικών μονάδων παραγωγής και δημιουργία καταλυμάτων σε υπάρχοντα και νέα οινοποιεία καθώς και υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης για την 
προσέλκυση τουρισμού και εισοδήματος από συνοδούς νοσηλευόμενων

− Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου αεροπορικών συνδέσεων και έλεγχος της ζήτησης για την πραγματοποίηση διεθνών αεροπορικών συνδέσεων
• Οι επενδύσεις στις υποδομές στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης όσον αφορά τον πυλώνα «Καθαρή Ενέργεια» και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Περιφέρειας όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η 

εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις καλές υποδομές διαχείρισης υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων, μπορούν να συμβάλλουν στην αναμόρφωση της ταυτότητας της περιοχής ως περιβαλλοντικά φιλικής που προωθεί 
τις αρχές της αειφορίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της και το προσφερόμενο τουριστικό της προϊόν

• Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας» για να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας. Οι 
ανάγκες που θα καλύψει η ΟΧΕ περιλαμβάνουν την προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό 
σύστημα της περιοχής (Συνεργασία Περιφέρειας και Μη Κερδοσκοπικού σωματείου «Διάζωμα»)

• 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 (η Δ. Μακεδονία είναι από τις πιο διαδεδομένες 
οικοτουριστικές περιοχές, λόγω της υπέρογκης φυσικής της ομορφιάς, με τα χαρακτηριστικά φυσικά μνημεία που διαθέτει όπως οι τεχνητές λίμνες, τα φαράγγια, το απολιθωμένο δάσος και το καταφύγιο του 
Αρκτούρου και παράλληλα προσφέρεται για την προώθηση διαβαλκανικών συνεργασιών στο θεματικό τουριστικό προϊόν)

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ/ΠΟΠ (π.χ. κρόκος Κοζάνης, πιπεριές Φλωρίνης, μανιτάρια Γρεβενών) τα οποία 
συνδυάζονται με ευρέως γνωστές τοπικές συνταγές, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού και των ξεχωριστών γεύσεων που η Περιφέρεια δύναται να προσφέρει

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Υψηλή δυναμική και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης οινοτουρισμού ιδιαίτερα στο Αμύνταιο το οποίο είναι από τις κυριότερες ζώνες ΠΟΠ κρασιού στην χώρα και καθιστά την Περιφέρεια κέντρο παραγωγής 
Οίνου. Προσφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση οινικών διαδρομών και πολιτιστικών ή περιπατητικών διαδρομών ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη λειτουργεία του σχεδιαζόμενου Οικοσυστήματος 
Οινοτουρισμού για την προσέλκυση διεθνών τουριστών, την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και την προσέλκυση τουριστών υψηλότερων εισοδηματικών κλιμάκων

• 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

• 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 ύπαρξη των ιαματικών φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την 
υλοποίηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης για την δημιουργία υπερσύγχρονης κλινικής φυσικής αποκατάστασης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας στην Περιφέρεια.

• Ισχυροποίηση και οικονομική ανάπτυξη σημαντικών αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Περιφέρεια (π.χ. χώρες Βαλκανίων, Γερμανία)
• Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης των ταξιδιωτών για εμπειρίες Sports & Activities, Τουρισμού Περιπέτειας και Φυσιολατρικού Τουρισμού αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και πόρους της Περιφέρειας 

(χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, περιπατητικές διαδρομές)
• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• 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
• Ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την στόχευση συναφών ομάδων-στόχων 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 

• 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 κορoνοϊού (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)
• Δημιουργία ολοκληρωμένων σύγχρονων ψηφιακών θεματικών κόμβων / ιστοσελίδων με σκοπό την παροχή γρήγορης και εύκολης πληροφόρησης σε πολλαπλές γλώσσες και πολλαπλές συσκευές σχετικά με τα 

τουριστικά προϊόντα (θεματικές ιστοσελίδες / ενότητες), τους προορισμούς τα σημεία ενδιαφέροντος, τις προσφερόμενες εμπειρίες / δραστηριότητες / υπηρεσίες / τουριστικές υποδομές βελτιώνοντας την 
τουριστική εμπειρία και αξιοποιώντας την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά κανάλια διανομής για την καλύτερη προβολή και προώθηση των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Αυξημένος ανταγωνισμός σε εγχώριο κυρίως επίπεδο από δευτερεύοντες προορισμούς που προσφέρουν τουριστικό προϊόν αντίστοιχο με αυτό της Περιφέρειας (π.χ. Οικοτουρισμός, Τουρισμός Περιπέτειας) και 
διαθέτουν ανταγωνιστικότερες υποδομές και καλύτερη τοποθέτηση και προβολή στις διεθνείς αγορές (όπως π.χ. Ήπειρος, Όλυμπος)

• Πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία λόγω του 
πλάνου της απολιγνιτοποίησης της Περιφέρειας (θα επιτείνουν τις ήδη σημαντικές επιπτώσεις του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος)

• Περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων στην Περιφέρεια
• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (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
− 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)
• Οι χωρικές επιπτώσεις της Εγνατίας οδού (εγγύτητα προορισμών) σε συνδυασμό με την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν αυξήσει τον αριθμό ημερήσιων επισκέψεων έναντι των διανυκτερεύσεων
• 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.

• Τάση μείωσης της περιόδου χιονιού μακροπρόθεσμα η οποία οφείλεται στην Κλιματική Αλλαγή και η οποία δυσχεραίνει την δυνατότητα προσέλκυσης στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεων ως προς τους
προορισμούς που προσφέρουν χιονοδρομικές δραστηριότητες

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις Βαλκανικές χώρες ως προς τον χειμερινό τουρισμό, και κυρίως από την Βουλγαρία
• 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  
• 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 
• Υψηλή ανάπτυξη προσφοράς ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών όπως π.χ. το Airbnb, τα οποία δεν διαθέτουν πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας ή δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, συνιστώντας δυνητική απειλή στην εικόνα του τουριστικού προϊόντος, ιδίως στα σημεία της Περιφέρειας που είναι πιο 
ανεπτυγμένα τουριστικά

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορούν, υπό 
προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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