
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Επιτελική Σύνοψη

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



Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μη ανεπτυγμένο τουριστικό προορισμό, κυρίως λόγω ζητημάτων συνδεσιμότητας /
προσβασιμότητας και της απουσίας θαλάσσιου στοιχείου στην επικράτεια της. Παρόλα αυτά, η πλούσια φυσική ομορφιά της, οι
λίμνες, τα ποτάμια, τα σπήλαια, η άγρια ζωή, οι ορεινοί όγκοι κ.α. προσδίδουν στην Περιφέρεια έναν εναλλακτικό τουριστικό
χαρακτήρα, μοναδικό στην χώρα. Είναι προφανές, ότι λόγω απουσίας κυρίαρχου τουριστικού προϊόντος, η Περιφέρεια θα πρέπει να
εστιάσει στα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να ενοποιηθούν και να προβληθούν / προσφερθούν ως ένα ενιαίο
προϊόν ώστε να προσελκυσθεί η κατάλληλη τουριστική αγορά.
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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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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτείνεται η εστίαση στα εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα που θα
πρέπει να εμπλουτιστούν, ενοποιηθούν και προβληθούν ως ενιαίο προϊόν, καθώς και στις αγορές των Βαλκανικών χωρών, που
διαθέτουν γεωγραφική εγγύτητα και σε βασικές αγορές της Ευρώπης για τις οποίες η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό όπως π.χ.
η Γερμανία.

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

ΓερμανίαΑλβανία Βουλγαρία Ρουμανία Βόρεια 
Μακεδονία

Εγχώριος τουρισμός

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

City Break

MICE
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Επέκταση του δικτύου των παραδοσιακών οικισμών με την προσθήκη επιπλέον περιοχών που βρίσκονται στους ορεινούς όγκους και στις παραλίμνιες εκτάσεις και παρουσιαζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά

2 Αναβάθμιση και διιασύνδεση των διαδρομών-μονοπατιών με κοινή σήμανση επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης που θα συνοδεύεται από τις ανάλογες διεθνείς πιστοποιήσεις, καθώς και σαφής διαχωρισμός των πεζοπορικών
και ποδηλατικών διαδρομών με αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες

Δράσεις διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων εντός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας 

Βελτίωση υποδομών στα τρία χιονοδρομικά κέντρα της Περιφέρειας με εστίαση στις συμπληρωματικές παροχές όπως σαλέ και εστιατόρια

Επέκταση των Ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων διαδρομών Ε4 και Ε6

Δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας 

Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής σε κεντρικό ερευνητικό κέντρο

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης, με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές 
και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις
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Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+151,3% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 16,9 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+35,2%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση (+30,6%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+3,5%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+160,2%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+239,8%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ η εποχικότητα σε αυτά τα μεγέθη θα αμβλυνθεί περισσότερο απ’ ότι στις επισκέψεις (μείωση κατά 19,7 π.μ.
και 19,5 π.μ αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 10,8% 19,0% 47,3% 22,8% 304.374
Στόχος 15,9% 25,6% 30,4% 28,0% 765.000

2019 11,5% 17,4% 56,1% 15,0% 1.519.700
Στόχος 17,5% 24,6% 36,4% 21,5% 3.954.955

2019 9,7% 19,1% 55,2% 16,0% 75.594.486
Στόχος 14,7% 26,7% 35,8% 22,8% 256.871.470

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 248 336 35,2%
ΜΔΔ (€) 50 65 30,6%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 5,0 5,2 3,5%

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

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

151,3%

160,2%

239,8%

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επισκέψεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

http://www.insete.gr/
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