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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

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

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί ένα σύμπλεγμα νησιών στην δυτική πλευρά των συνόρων της χώρας. Η συνδεσιμότητα της 
Περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα βασίζεται στις λιμενικές υποδομές και στις αερομεταφορές. Κάθε νησί της Περιφέρειας διαθέτει 
λιμάνι ως κύριο σημείο εισόδου/εξόδου. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 3 αεροδρόμια, στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά που
σε συνδυασμό με τις λιμενικές υποδομές των αντίστοιχων περιοχών αποτελούν κόμβους πολλαπλής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Υποδομές μεταφορών, σημεία πρόσβασης και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασής

Κέρκυρα

Λιμάνι Κέρκυρας

Διεθνής Αερολιμένας Κέρκυρας 
«Ιωάννης Καποδίστριας»

Παξοί

Λιμάνι Παξών

Ζάκυνθος

Λιμάνι Ζακύνθου

Διεθνής Αερολιμένας Ζακύνθου  
«Διονύσιος Σολωμός»

Κεφαλληνία

Λιμάνι Κεφαλληνίας

Διεθνής Αερολιμένας Κεφαλληνίας 
«Άννα Πολλάτου» 

Λευκάδα

Λιμάνι Λευκάδας

Μεγανήσι

Λιμάνι Σπαρτοχωρίου

Ιθάκη

Λιμάνι Ιθάκης
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Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας μπορεί να εξεταστεί μόνο κατά περίπτωση του κάθε νησιού καθώς εξασφαλίζει προσβασιμότητα στις
πύλες εισόδου και εξόδου όπως λιμάνια και αεροδρόμια, σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και σε απομονωμένες περιοχές. 
Παρόλη την κατά περίπτωση αξιολόγηση, παρουσιάζει κοινά προβλήματα μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων καθώς υπολείπεται στη 
σύνδεση με απομονωμένες περιοχές. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί ένα από τα πυκνότερα δίκτυα της επικράτειας. 

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Οδικό Δίκτυο

 Ασφαλής πρόσβαση σε λιμάνια, αεροδρόμια και τουριστικούς προορισμούς.
 Ενίσχυση πολυτροπικών μετακινήσεων με τη σύνδεση επιβατικών σταθμών με το οδικό δίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η οδική σύνδεση Αργοστολίου – Αεροδρομίου – Πόρος και  Λιμάνι Ζακύνθου -

Αεροδρόμιο.
 Αποσυμφόρηση αστικών κέντρων με την κατασκευή παρακάμψεων και περιφερειακών οδών.
 Αναβάθμιση της Λευκάδας σε πύλη διεθνούς σημασίας λόγω της οδικής και θαλάσσιας σύνδεσης ιδιαίτερα με το θαλάσσιο δίκτυο Αδριατική – Ιόνιο.
 Έχει εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση με σκοπό την ταχεία υλοποίηση έργων βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφαλείας και την 

αξιοποίηση πόρων που έχουν εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σημεία Εστίασης

Οδικό Δίκτυο

Η Κέρκυρα διαθέτει ένα πυκνό αλλά υποβαθμισμένο σε ποιότητα οδικό δίκτυο. Τόσο οι εθνικοί όσο και οι επαρχιακοί δρόμοι εμφανίζουν ελλείψεις κυρίως σε θέματα 
ασφάλειας όπως η φθορά στο οδόστρωμα, ο ανεπαρκής φωτισμός και η σήμανση. Σημαντικό αναπτυξιακό έργο αποτελεί η κατασκευή ενός οδικού άξονα που θα διατρέχει 
κάθετα το νησί από το βορά προς το νότο με κέντρο την πόλη της Κέρκυρας.

Κέρκυρα

Λευκάδα Το οδικό δίκτυο του νησιού απαρτίζεται κυρίως από δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο που σε συνδυασμό με το αγροτικό δίκτυο καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων και 
των επισκεπτών. Κάποια έργα βελτίωσης κρίνονται ως απαραίτητα, με προτεραιότητα στα έργα ασφάλειας. 

Ζάκυνθος Η Ζάκυνθος διαθέτει πυκνό οδικό δίκτυο αποτελούμενο κυρίως από επαρχιακούς δρόμους. Η ανάπτυξη του δικτύου παρουσιάζει προβλήματα καθώς διέρχεται μέσα από 
οικισμούς, με ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά και έλλειψη φωτισμού και σήμανσης.   

Κεφαλονιά Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου αποτελείται από δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο που απαιτεί σημαντικά έργα βελτίωσης στο οδόστρωμα, τη σήμανση και τη 
διαγράμμιση αλλά και μεγαλύτερα έργα για τον περιορισμό των απότομων στροφών.

Πηγές: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019,  ΣΜΠΕ Ιονίων Νήσων
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Λιμένας Κέρκυρας

• Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων αποτελεί λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος που εντάσσεται στο εκτεταμένο δίκτυο του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και τα έργα αναβάθμισης που απαιτούνται θεωρούνται ενδιάμεσης προτεραιότητας. Είναι 
λιμένας πολλαπλών χρήσεων καθώς εκτός από τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών χρησιμοποιείται για σκάφη αναψυχής και 
κρουαζιερόπλοια.

• Βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας και είναι χωρισμένο στο νέο λιμάνι που εξυπηρετεί επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και
φορτηγά πλοία και στο παλαιό λιμάνι που αξιοποιείται από ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής.

• Συνδέεται καθημερινά με την Ηγουμενίτσα με περισσότερα από 6 δρομολόγια και το ταξίδι διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Είναι από 
τους λίγους λιμένες της χώρας όπου πραγματοποιούνται διεθνή δρομολόγια καθώς υπάρχει τακτική σύνδεση όλη τη διάρκεια του 
χρόνου με την Αγκόνα, το Μπάρι, την Τεργέστη και τη Βενετία. 

• Το 2019 περίπου 700 χιλ. επισκέπτες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Λιμένας Κεφαλληνίας

• Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων το λιμάνι του Πόρου αποτελεί λιμένα Μείζονος Ενδιαφέροντος. Τα έργα αναβάθμισης 
που απαιτούνται θεωρούνται μικρής προτεραιότητας και η χρήση του περιορίζεται στην ακτοπλοΐα (επιβατικά και οχηματαγωγά 
πλοία), στα σκάφη αναψυχής και στα αλιευτικά.

• Το λιμάνι του Πόρου βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. 

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι της Κυλλήνης. Τα ταξίδι διαρκεί 2 ώρες. Το λιμάνι συνδέεται οδικώς με τα υπόλοιπα λιμάνια του 
νησιού καθώς και με την πρωτεύουσα με δρομολόγια που πραγματοποιούνται από το ΚΤΕΛ.

• Το 2019 περίπου 268 χιλ. επισκέπτες αποβιβάστηκαν στον Πόρο.

Λιμένες

Πηγές: Εθνική Στρατηγική Λιμένων, ΕΛΣΤΑΤ (κίνηση λιμένων 2019) 

Οι σημαντικότεροι λιμένες της Περιφέρειας βρίσκονται στα νησιά της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Ζακύνθου, και της Λευκάδας.
Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες (1)
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Λιμένας Ζακύνθου
Αποτελεί Λιμένα Εθνικής Σημασίας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων με έργα αναβάθμισης που χαρακτηρίζονται μικρής 
προτεραιότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ακτοπλοΐα και τη διακίνηση εμπορευμάτων. Ο λιμένας Ζακύνθου δέχεται τις 
λιγότερες αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας στην Περιφέρεια λόγω έλλειψης κατάλληλων λιμενικών υποδομών. 

Συνδέεται καθημερινά με τρία δρομολόγια με το λιμάνι της Κυλλήνης. Το ταξίδι διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, ενώ κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού πραγματοποιούνται δρομολόγια από την Ηγουμενίτσα, ενώ συνδέεται και με την Ιταλία.

Το 2019 πάνω από 500 χιλ. επισκέπτες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι.

Πηγές: Εθνική Στρατηγική Λιμένων, ΕΛΣΤΑΤ (κίνηση λιμένων 2019) 

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες (2)

• Η δυνατότητα άφιξης στην Κεφαλλονιά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών σημείων πρόσβασης. Εκτός από το κεντρικό 
λιμάνι του νησιού, μεγάλος αριθμός επιβατών εξυπηρετούν το λιμάνι του Αργοστολίου και της Σάμης.

• Στο λιμάνι της Σάμης φτάνουν καθημερινά δρομολόγια από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και το ταξίδι διαρκεί 3,5 ώρες. 
Επιπλέον συνδέεται με την Ιθάκη, στη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα αλλά και την Πάτρα. Το 2019 το λιμάνι της Σάμης υποδέχθηκε 
113 χιλ. επισκέπτες.

• Το λιμάνι του Αργοστολίου διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων. Στην προβλήτα μήκους 160 μ. μπορεί να 
προσδέσει ένα κρουαζιερόπλοιο, ενώ στα αγκυροβόλια μπορούν να προσδέσουν μέχρι τρία. Συνδέεται με την Κυλλήνη κατά τους 
θερινούς μήνες με δρομολόγια που πραγματοποιούνται κάποιες μέρες την εβδομάδα. Το 2019 οι αποβιβασθέντες στο λιμάνι 
ανήλθαν στους 2016 χιλ.

Δευτερεύοντες Λιμένες Κεφαλληνίας

Λιμένας Λευκάδας

Η Λευκάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητα στην πρόσβαση καθώς συνδέεται οδικώς με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας συνεπώς τα 
λιμάνια έχουν περιορισμένη συνδεσιμότητα. Το λιμάνι χαρακτηρίζεται μείζονος ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης μικρής 
προτεραιότητας. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για την ακτοπλοΐα και τα σκάφη αναψυχής. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το 
Νυδρί συνδέεται καθημερινά με την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο.

Οι σημαντικότεροι λιμένες της Περιφέρειας βρίσκονται στα νησιά της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Ζακύνθου, και της Λευκάδας.

Λιμένες
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Διεθνής 
Αερολιμένας 

Κέρκυρας «Ιωάννης 
Καποδίστριας»

Διεθνής 
Αερολιμένας 

Κεφαλληνίας «Άννα 
Πολλάτου» 

• Ο Αερολιμένας Κέρκυρας απέχει 3 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Το αεροδρόμιο εξυπηρετείται από τακτικά δρομολόγια αστικών λεωφορείων που το συνδέουν με το λιμάνι το 
κέντρο της πόλης και το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. 

• Το Δεκέμβριο του 2015 παραχωρήθηκε η διαχείριση και λειτουργία του αερολιμένα στην Fraport. To 2017 ανακοινωθήκαν από τη νέα διαχειρίστρια εταιρεία σειρά έργων 
αναβάθμισης μεταξύ των οποίων, νέος τερματικός σταθμός και ανακαίνιση του υπάρχοντος, αύξηση των σταθμών check in, πυλών και σημείων ελέγχου ασφάλειας καθώς και 
αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης και ανακαίνιση του οδοστρώματος.

• Από το 2015 οι διεθνείς αφίξεις παρουσιάζουν συνεχή άνοδο φτάνοντας το 2019 τις 1,3 εκατ. αφίξεις (28% αύξηση με έτος βάσης το 2015).

• Συνδέεται καθημερινά με την Αθήνα με περισσότερες από τρεις πτήσεις. Η διάρκεια της πτήσης είναι 1 ώρα και 15 λεπτά. Επιπλέον συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη και 
μικρότερα αεροδρόμια της χώρας όπως των Κυθήρων. Κατά τους θερινούς μήνες πλήθος εταιρειών δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο εξασφαλίζοντας απευθείας σύνδεση 
με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και τη Ρωσία και το Ισραήλ. 

• O Αερολιμένας Κεφαλληνίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, 10 χλμ. από την πρωτεύουσα. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με ΚΤΕΛ και ταξί.

• Το 2019, στο Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν σε 321 χιλ., σημειώνοντας αύξηση έναντι του 2015 κατά 47,5%.

• Το Δεκέμβριο του 2015 το αεροδρόμιο πέρασε στη διαχείριση της Fraport. Τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού και η 
ανακαίνιση του υπάρχοντος, η βελτίωση της δυνατότητας εξυπηρέτησης επιβατών με την αύξηση των σταθμών check in και του αριθμού των πυλών.

• Συνδέεται καθημερινά με την Αθήνα με περισσότερες από δύο πτήσεις. Η διάρκεια της πτήσης είναι 1 ώρα. Επιπλέον συνδέεται με μικρότερα αεροδρόμια όπως της Πρέβεζας, 
της Λευκάδας και των Κυθήρων. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται πολλές ξένες εταιρείες με πτήσεις προγραμματισμένες και charter 
που συνδέουν την Κεφαλλονιά με τη Μ. Βρετανία, την Ιταλία, τη Γερμανία την Ελβετία, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διεθνής 
Αερολιμένας 

Ζακύνθου  
«Διονύσιος 
Σολωμός»

• Ο Αερολιμένας Ζακύνθου βρίσκεται 6 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με ΚΤΕΛ και ταξί.

• Συνδέεται καθημερινά με την Αθήνα με δρομολόγια που κατά τους θερινούς μήνες αυξάνονται σε συχνότητα. Επιπλέον συνδέεται με την Κέρκυρα, τα Κύθηρα και το Άκτιο. 
Κατά τους θερινούς μήνες στο αεροδρόμιο φτάνουν προγραμματισμένες πτήσεις καθώς και charter από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

• Το Δεκέμβριο του 2015 το αεροδρόμιο πέρασε στη διαχείριση της Fraport. Τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι μεταξύ άλλων η ανακαίνιση του τερματικού 
σταθμού και του πύργου ελέγχου, η αύξηση των σταθμών check in και των σημείων ασφάλειας και η ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης και 
απογείωσης και στον χώρο στάθμευσης.

• Το 2019, οι διεθνείς αφίξεις στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου ανήλθαν σε 833 χιλ. σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 37,5%. Ενδεικτικό της λειτουργίας του 
αεροδρομίου αποτελεί το γεγονός ότι το έτος 2019 92% των πτήσεων αφορούσαν πτήσεις εξωτερικού. 

Πηγές: ΥΠΑ, aerodromo.com.,Fraport, airlines.gr

Η Περιφέρεια διαθέτει 3 αεροδρόμια τον Διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας», τον Διεθνή Αερολιμένα Κεφαλληνίας 
«Άννα Πολλάτου», και τον Διεθνής Αερολιμένα Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός».

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αεροδρόμια

Αεροδρόμια
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Κέρκυρα Κεφαλονιά

Πληθυσμός: Η πόλης της Κέρκυρας αριθμεί 24.838 
μόνιμους κατοίκους.

Εκπαίδευση: Το 12,1% του πληθυσμού είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: Το 53,7% των κατοίκων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ανήκει στην ηλικιακή 
ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Κέρκυρας το 
42,9% του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της 
οικονομίας απασχολείται το 23,5% του συνόλου των 
εργαζομένων του Δήμου Κέρκυρας

Ζάκυνθος

Πληθυσμός: Η πόλη του Αργοστολίου αριθμεί 9.748 
μόνιμους κατοίκους

Εκπαίδευση: Το 10,2% του πληθυσμού είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: Το 52,4% των κατοίκων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ανήκει στην 
ηλικιακή ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Κεφαλληνίας 
το 41,2% του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της 
οικονομίας απασχολείται το 17,7% του συνόλου των 
εργαζομένων του Δήμου Κεφαλληνίας

Πληθυσμός: Η πόλη της Ζακύνθου αριθμεί 9.773 μόνιμους 
κατοίκους

Εκπαίδευση: Το 13,4% του πληθυσμού είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: Το 55,1% των κατοίκων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανήκει στην ηλικιακή 
ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Ζακύνθου το 
44,8% του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της 
οικονομίας απασχολείται το 24,3% του συνόλου των 
εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός)

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των κυριότερων πόλεων της Περιφέρειας.
Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου
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Έργο Π/Υ
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

Επέκταση λιμένος Ερεικούσσας € 4.017.070 € 4.017.070 Ολοκληρωμένο

Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας € 19.109.948 € 19.109.948 Ολοκληρωμένο

Κατασκευή οδού Τρία Γεφύρια – Βρυώνη (πρόσβαση στο αεροδρόμιο Κέρκυρας) € 28.052.241 € 28.052.241 Ολοκλήρωση το 2023

Κατασκευή οδικού άξονα αεροδρόμιο Κεφαλονιάς – Κρανιά € 8.355.600 € 8.355.600 Ολοκλήρωση το 2023

Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης € 3.748.227 € 3.748.227 Ολοκλήρωση εντός του 2020

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

Λιμένες
Παρεμβάσεις βελτίωσης και υποδομής λειτουργικότητας στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Αερομεταφορές
Παρεμβάσεις σε σχέση με την ασφάλεια στα αεροδρόμια Κέρκυρας και Ζακύνθου (αεροσκάφη ελέγχου ραδ/κών βοηθημάτων, ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και λογισμικού 
εισαγωγής στοιχειών).

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)
Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για 
την οδική ασφάλεια των χερσαίων 
μεταφορών

Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών 
υποδομών και υπηρεσιών για τη 
διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ

Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών 
οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ

Στόχοι ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’

Πηγές: anaptyxi.gov.gr, ΣΠΕΜ, Αναθεώρηση 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας .
Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας
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Λιμένες
 Ανάπτυξη υποδομών για τη χρήση υδροπλάνων

 Αύξηση των θαλασσών και αεροπορικών δρομολογίων 
που συνδέουν την Περιφέρεια με την ηπειρωτική χώρα

 Ενίσχυση των υποδομών κρουαζιέρας

 Αύξηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με διευρωπαϊκά 
δίκτυα μεταφορών

 Βελτίωση λιμενικών υποδομών για τον ελλιμενισμό 
τουριστικών σκαφών στο λιμάνι Λάκκα Παξών

 Βελτίωση λιμένα Λευκίμμης

Αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας ως κόμβου στο Βαλκανικό χώρο με τη δημιουργία θαλάσσιων και χερσαίων δικτύων μεταφοράς

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής με τη βελτίωση των μεταφορών.

Περιορισμός του απομονωτικού χαρακτήρα που επιφέρει η νησιωτική δομή της Περιφέρειας. 

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

Τα αναπτυξιακά σχέδια για την βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στοχεύουν στην βελτίωση του οδικού δικτύου, την αναβάθμιση 
των αεροδρομίων και των λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών σε ενδοπεριφερειακό & διαπεριφερειακό 
επίπεδο, την βελτίωση συνδέσεων των τουριστικών προορισμών και την άμβλυνση των συνθηκών απομόνωσης.

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Στόχοι Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 

Οδικό Δίκτυο
 Ενίσχυση του διαμήκη οδικού άξονα σε κάθε νησί (Κέρκυρα, 

Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα): βελτίωση εθνικού και επαρχιακού 
δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (έγκριση προγραμματικής 
σύμβασης προϋπολογισμού €30 εκατ.)

 Κατασκευή οδικού άξονα Αργοστόλι – αεροδρόμιο

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Κέρκυρας – λιμάνι Λευκίμμης

 Κατασκευή οδικού άξονα αεροδρόμιο – Πόρος

 Κατασκευή οδικού άξονα αεροδρόμιο Ζακύνθου – Γενικό Νοσοκομείο
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, υφιστάμενη κατάσταση

• Η διασύνδεση της Περιφέρειας με την Ηπειρωτική χώρα έφερε σημαντική βελτίωση, διότι εξασφάλισε μεγαλύτερη επάρκεια σε ηλεκτρικό ρεύμα και βελτίωση της αξιοπιστίας σε περίπτωση 
βλάβης. Το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο για θέρμανση ενώ μικρή είναι η αναλογία (5,0%) όσων καταναλώνουν άλλες μορφές ενέργειας 
(ηλιακή, βιομάζα, φυσικό αέριο).

• Ο τομέας των ΑΠΕ χρήζει εμπλουτισμού και εναρμόνισης με τις κατευθύνσεις του οικείου Ειδικού Πλαισίου, με εξειδίκευση για την Περιφέρεια, ενώ η περεταίρω αξιοποίησή του θα πρέπει να 
συνάδει με τις γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Επιπλέον, η έρευνα και η πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας, ως 
δραστηριότητα επιπέδου εθνικής οικονομίας θέτει νέα δεδομένα, καθώς και χωροταξικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

• Ισχύς: 102 MW (2019)
• Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη – Ξερολίμπα» του Δ.Δ. 

Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου
• Αιολικό Πάρκο “Αγία Δυνατή” του Δήμου Πυλαρέων 
• Αιολικό Πάρκο “Ημεροβίγλι” στα διοικητικά όρια των 

Δήμων Αργοστολίου και Πυλαρέων

Αιολικά Πάρκα Κεφαλονιάς

Ισχύς: 27 ΜWΦωτοβολταϊκά Συστήματα

Πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα)*

*Φέρουσα ικανότητα: Ο μέγιστος αριθμός τυπικών α/γ που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε μια ενότητα χώρου.
Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ, Ρυθμιστική αρχή ενέργειας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων| «Κατάσταση Περιφέρειας 2019»

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

• Η Περιφέρεια δεν εμφανίζει Θερμοηλεκτρικούς 
Σταθμούς καθώς εξαρτάται πλήρως από τη 
διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδας (κυρίως μέσω 
υποβρυχίων καλωδίων) ενώ οι υποδομές αφορούν σε 
υπάρχοντες υποσταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία 
διανομής.

Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί 
(ΘΗΣ) 

Στον τομέα της ενέργειας, η Περιφέρεια Ιονίων νήσων εξαρτάται πλήρως από την διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς διαθέτει επιπλέον γραμμές των 400 kV καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραμμές και υποβρύχια 
καλώδια των 150 kV που συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, καθώς και μία υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα στα 66 kV.
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, προκλήσεις και επενδύσεις

• Πλήρη διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα βάσει 
του Διασυνδεδεμένου Σύστηματος Μεταφοράς. 

• 6 υποσταθμοί Υ/Σ 150/20kV για την διανομή της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

• 1 Υποσταθμός 150kV/ΜΤ, για σύνδεση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας

• Η διασύνδεση επιτυγχάνεται κυρίως με υποβρύχιες 
καλωδιακές συνδέσεις τόσο με το Ηπειρωτικό σύστημα 
μεταφοράς όσο και για την διασύνδεση μεταξύ των 
νησιών

• Εμφανίζεται σημαντική τάση για επενδύσεις σε αιολικά 
πάρκα στην Περιφέρεια (ιδιαίτερα στην ΠΕ 
Κεφαλληνίας) οι οποίες όμως συναντούν σημαντικές 
αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία

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

• Παρουσιάζονται σοβαρές καθυστερήσεις στην 
αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου στα μικρά 
νησιά, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες

• Ο τομέας των ΑΠΕ χρήζει εμπλουτισμού και 
εναρμόνισης με τις κατευθύνσεις του οικείου Ειδικού 
Πλαισίου, με εξειδίκευση για την Περιφέρεια, ενώ η 
περεταίρω αξιοποίησή του θα πρέπει να συνάδει με τις 
γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της 
περιοχής.

• Η έρευνα και η πιθανή εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο της 
Περιφέρειας, ως δραστηριότητα επιπέδου εθνικής 
οικονομίας θέτει νέα δεδομένα, καθώς και χωροταξικές 
και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις

• Αναγκαία είναι η εστίαση σε τεχνολογίες 
εξοικονόμησης που συνάδουν με το ιδιαίτερο αστικό 
περιβάλλον (ιστορικά κέντρα πόλεων), η ενεργειακή 
αυτονομία (μέσω ΑΠΕ) των Μικρών Νησιών, η 
προώθηση των “ενεργειακών κοινοτήτων” κ.λπ..

• Η παρουσία πυκνού δικτύου οικιστικών ενοτήτων, αλλά 
και των Μικρών Νησιών προσφέρει  δυνατότητες 
τοπικής κλίμακας συνεργασιών για την ενεργειακή 
αυτονομία.

• Κατασκευή της υπόγειας καλωδιακής σύνδεσης 150 
kV των Υ/Σ Κέρκυρα ΙΙ - Κέρκυρα Ι μικρού μήκους και 
η εγκατάσταση μίας νέας πύλης Γ.Μ. 150 kV στον Υ/Σ 
Κέρκυρας (λόγω του ότι το υποβρύχιο καλώδιο με 
τον Υ/Σ Ηγουμενίτσας 66kV έχει υποστεί μεγάλης 
έκτασης ζημιά).

• Ανακατασκευή Υ/Σ Κέρκυρας Ι
• Αποκατάσταση τρίτου δρόμου διασύνδεσης της 

Κέρκυρας με το ΕΣΜΗΕ στα 150 kV
• Αντικατάστασης του αγωγού στο κύκλωμα Λευκάδα-

Αργοστόλι 
• Αναβάθμισης της υποβρύχιας καλωδιακής σύνδεσης 

Λευκάδας - Κεφαλληνίας 
• Αντικατάσταση του υποβρυχίου καλωδίου Κυλλήνη -

Ζάκυνθος, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα 
διαρροής ελαίου

• Αιολικοί σταθμοί σε διαδικασία αξιολόγησης
• Υπό κατασκευή Αιολικό Πάρκο Ξερακιάς- Κεφαλονιάς 

και μετέπειτα κατασκευή Αιολικού Πάρκου στην 
περιοχή Καλόν Όρος Κεφαλονιάς

Κύρια Χαρακτηριστικά Κύριες Προκλήσεις και Προτεραιότητες Σημαντικές Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις

Βάσει του οποίο προτάθηκαν και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2021-2030
Πηγές: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων| «Κατάσταση Περιφέρειας 2019», Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 2021-2030 ΑΔΔΜΗΕ (Προκαταρκτικό σχέδιο),ΔΕΗ, kefalonitikanea

Σύστημα Ενέργειας Ιονίων Νήσων

H ζήτηση ενέργειας παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα με αιχμή την τουριστική περίοδο, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την επαρκή 
και συνεχή τροφοδοσία των νησιών της Περιφέρειας ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Η ανάγκη κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης 
συνάδει με την στρατηγική προτεραιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των νησιών μέσω της βελτίωσης της διασύνδεσης με την 
Ηπειρωτική Ελλάδα. Η προώθηση, ειδικά της αιολικής ενέργειας, φαίνεται να συναντά αντιδράσεις από τον τοπικό πληθυσμό.
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Βασικές υποδομές| Υποδομές ενέργειας και διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα

• Η αποκατάσταση τρίτου δρόμου διασύνδεσης της Κέρκυρας με το ΕΣΜΗΕ στα 150 kV θα οδηγήσει στην εξασφάλιση της ασφαλούς τροφοδότησης των Υ/Σ 
της Νήσου. Παράλληλα, το υποβρύχιο καλώδιο 66kV για την διασύνδεση της νήσου με τον Υ/Σ Ηγουμενίτσας έχει υποστεί μεγάλης έκτασης βλάβη, η 
οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί ενώ η αντικατάσταση του με νέο είναι οικονομικώς ασύμφορη και για αυτό έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 
της υπόγειας καλωδιακής σύνδεσης 150 kV μεταξύ των Υ/Σ Κέρκυρα ΙΙ και Κέρκυρα Ι και η εγκατάσταση μιας νέας πύλης Γ.Μ. 150 kV στον Υ/Σ Κέρκυρας Ι.

• Για την άρση προβλημάτων υπερφορτίσεων στο ελαφρύ κύκλωμα Άκτιο- Λευκάδα- Αργοστόλι έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση της Γ.Μ. E/150kV με 
αντικατάσταση του εναέριου αγωγού και την προσθήκη δεύτερης υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Λευκάδας – Κεφαλληνίας. Τέλος, ενίσχυση στο 
βρόχο των Νοτίων Ιονίων Νήσων θα αποτελέσει η αντικατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου της διασύνδεσης Κυλλήνη-Ζάκυνθος το οποίο παρουσιάζει 
προβλήματα διαρροής πετρελαίου, με νέο υποβρύχιο καλώδιο 150kV.

ΠΕ Κέρκυρας
• 3 Υποσταθμοί 150/20kV
• Διασυνδεδεμένο με το σύστημα μεταφοράς 

(με τέσσερα μονοπολικά υποβρύχια καλώδια λαδιού 
150 kV, ισχύος 175 MW και μήκους 10,5 χιλ/τρων, 
που ποντίστηκαν στον δίαυλο Κάβος Κέρκυρας-
Μούρτος, μέγιστου βάθους 70 μ.) και με Υποβρύχια 
διασύνδεση της Κέρκυρας με Ηγουμενίτσα (66 kV)

• Οι Παξοί συνδέονται μέσω των γραμμών 
διασύνδεσης Νήσων από την Κέρκυρα

ΠΕ Λευκάδας
• 1 Υποσταθμός 150/20kV
• Διασυνδεδεμένο με το σύστημα μεταφοράς με 

Γραμμή Μεταφοράς. 150kV απλού κυκλώματος

ΠΕ Κεφαλληνίας
• 1 Υποσταθμός 150/20kV
• 1 Υποσταθμός 150kV/ΜΤ, για σύνδεση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Σύνδεση Λευκάδας – Κεφαλλονιάς με 

μονοπολικά υποβρύχια καλώδια λαδιού 150 kV, 
ισχύος 125 MW

• Η ΠΕ Ιθάκης συνδέεται στο σύστημα μέσω της 
διασύνδεσης της με την ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Ζακύνθου
• 1 Υποσταθμός 150/20kV
• Διασυνδεδεμένο με το σύστημα μεταφοράς με 

υποβρύχια καλώδια μέσω της ΠΕ Κεφαλληνίας 
και με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων 150 kV
στον δίαυλο Ζάκυνθος-Κυλλήνη

Στον τομέα της ενέργειας, η Περιφέρεια Ιονίων νήσων εξαρτάται πλήρως από την διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς διαθέτει επιπλέον γραμμές των 400 kV καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραμμές και υποβρύχια 
καλώδια των 150 kV που συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, καθώς και μία υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα στα 66 kV.

Πηγές: Δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης συστήματος μεταφοράς 2021-2030 ΑΔΔΜΗΕ (Προκαταρκτικό σχέδιο), 

Υπόμνημα

Ενεργειακός Σχεδιασμός

Ενεργειακή Διασύνδεση Ιονίων Νήσων
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Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης

• Τις τελευταίες περιόδους έχουν προωθηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές υδροδότησης των νησιών, ενώ στην τρέχουσα περίοδο ο 
συνδυασμός περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ενθαρρύνει την έννοια της συνολικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και 
τη μείωση των διαρροών (προστασία υδροφορέων, ποιοτική αναβάθμιση, συστήματα ελέγχου, αντικαταστάσεις παλιωμένων δικτύων). 

• Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (2019) επισημαίνει ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ποιότητας της 
ύδρευσης στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στην Ιθάκη, καθώς και να μελετηθούν οι δυνατότητες μεταφοράς από την ηπειρωτική περιοχή.

• Μεταξύ αυτών των έργων αναφέρονται ενδεικτικά: η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης Ζακύνθου, η αντικατάσταση 
κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ζυγού- Νησακίου, η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άφρας (Κέρκυρα) και η αναβάθμιση υποδομών 
διαχείρισης πόσιμου ύδατος για τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου. 

• Τα έργα στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν: έργα αντικατάστασης 
παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης (με νέα ή/και αναβαθμισμένα δίκτυα), ανάπτυξη προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού 
των διαρροών στα δίκτυα/εγκαταστάσεις, προμήθεια εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων, καθώς και δράσεις για την παρακολούθηση της 
ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες πηγές.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  ο τουρισμός (και για ορισμένα νησιά η αγροτική οικονομία), έχουν μεγάλες απαιτήσεις όχι μόνο στην 
τομέα της ενέργειας, αλλά και του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη χάραξης νέων πρακτικών καλής 
διαχείρισης, με σκοπό να μειωθεί ο αντίκτυπος  των τουριστικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η 
διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πηγές : 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης  των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Βόρειας Πελοποννήσου.

Υδατικό Δυναμικό, Διαχείριση Υδάτων και Υποδομές Ύδρευσης

• Παρά λοιπόν το γεγονός ότι σε όλα τα νησιά της 
Περιφέρειας εμφανίζεται πλεονασματικό υδρολογικό 
ισοζύγιο, η κατάσταση υδροδότησης τους είναι 
δυσχερής, αφενός λόγω της δυσκολίας στη 
συγκράτηση των νερών εξαιτίας της γεωμορφολογίας 
και αφετέρου λόγω προβλημάτων χημισμού του 
υδροφόρου ορίζοντα. Η υδροδότηση της πλειοψηφία 
των περιοχών καλύπτεται με πηγές ή γεωτρήσεις ενώ 
ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται τους θερινούς 
μήνες, λόγω της αυξημένης ζήτησης (τουρισμός). Σε 
πολλές περιπτώσεις δεν έχει αξιοποιηθεί η 
δυνατότητα που δημιουργούν οι αυξημένες 
βροχοπτώσεις, ενώ από τα υπόγεια αποθέματα μικρό 
ποσοστό είναι αξιοποιήσιμο.

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατανέμεται σε τρία ξεχωριστά Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) από τα 14 ΥΔ της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα: το Υδατικό 
Διαμέρισμα Ηπείρου (EL05 – συμπεριλαμβάνει την ΠΕ Κέρκυρας), το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04- συμπεριλαμβάνει την ΠΕ 
Λευκάδας) και το Υδατικό Διαμέρισμα Βορείου Πελοποννήσου (EL02- συμπεριλαμβάνει την ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας και ΠΕ Ιθάκης). 

• Στο Υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου εμφανίζεται η Λεκάνη απορροής Ποταμού Κέρκυρας – Παξών (EL0534, έκτασης 631 τετραγωνικών χιλιομέτρων). Στα 
δύο αυτά νησιά το πρόβλημα της επάρκειας του νερού ύδρευσης είναι πολύ έντονο κατά τους θερινούς μήνες οπότε η κατανάλωση αυξάνεται 
κατακόρυφα λόγω της φιλοξενίας μεγάλου αριθμού τουριστών. Η Κέρκυρα έχει μεγάλο ύψος βροχόπτωσης και παρουσιάζει σημαντική υπόγεια 
υδροφορία ενώ η ποιότητα του υπόγειου νερού συχνά είναι ακατάλληλη.

• Στο Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται η Λεκάνη απορροής Λευκάδας (EL0444,έκτασης 365 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων). Το κύριο μέρος των απολήψεων για πόσιμο νερό της Λευκάδας πραγματοποιείται στις πηγές Αγ. Γεωργίου κοντά στον ποταμό Λούρο 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος των απολήξεων προορίζεται για πόσιμο νερό λόγο του αστικού χαρακτήρα και του έντονου τουριστικού προϊόντος της 
Λευκάδας. Τέλος, στο Υδατικό διαμέρισμα Βορείου Πελοποννήσου εμφανίζεται η Λεκάνη απορροής Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου (EL0245, 
έκταση 1.289 τετραγωνικά χιλιόμετρα) όπου ο βασικός χρήσης είναι η κατηγορία της ύδρευσης (57,6% των ετήσιων αναγκών σε νερό ενώ ακολουθεί 
η γεωργία (αρδευθείσες εκτάσεις) με 33,9% των βασικών αναγκών).
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• Η Δ.Ε.Υ.Α. λειτουργεί τέσσερις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασία Λυμάτων και 
συγκεκριμένα μια μονάδα στην Κέρκυρα 
(εξυπηρετούνται Κέρκυρα, Ευροπούλοι, 
Κανάλια, Τρίκλινο, Αλεπού, Ποταμός, 
Κοντόκαλι, Γουβιά, Τζάβρου, Κομμένου) 
και όσον αφορά τα βοθρολύματα οι 
περιοχές Κυρά Χρυσικού και Τεμπλονίου

• Μια μονάδα που εξυπηρετεί τον οικισμό 
Λευκίμμης

• Μια μονάδα που εξυπηρετεί τον οικισμό 
Μωραΐτικα

• Μια μονάδα που εξυπηρετεί τον οικισμό 
Μπενίτσες

ΠΕ Κέρκυρας

• Ο Δήμος Λευκάδας λειτουργεί τρείς 
εγκαταστάσεις ΕΕΛ και 
συγκεκριμένα μια στην Λευκάδα 
(εξυπηρετούνται η Λευκάδα και για 
βοθρολύματα οι περιοχές Νυδρίου, 
Αλεξάνδρου, Λυγίας και Καρυωτών)

• Μία μονάδα που εξυπηρετεί την 
Βασιλική

• Μια μονάδα που εξυπηρετεί το 
Νυδρί

ΠΕ Λευκάδας

• Αναβάθμιση ΕΕΛ (οικισμός Μπενίτσες, Κέρκυρας) 
από εθνικούς πόρους

• Κατασκευή νέας ΕΕΛ (Οικισμός Σκάλας, 
Κεφαλληνίας) από εθνικούς πόρους

• Προγραμματισμός κατασκευής νέας ΕΕΛ Ιθάκης 
(από εθνικούς πόρους)

• Επέκταση και αναβάθμιση ΕΕΛ Ζακύνθου 
(προμελέτη για αύξηση δυναμικότητας) – ΔΕΥΑ 
Ζακύνθου

• Προχωρημένη επεξεργασία αφυδατωμένης Ιλύος 
ΕΕΛ Ζακύνθου (σε αναμονή χρηματοδότησης) –
ΔΕΥΑ Ζακύνθου

• Εκσυγχρονισμός του βιολογικού της πόλης της 
Κέρκυρας.

Ενδεικτικά Έργα

• Η άμεση διοχέτευση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον οδηγεί στην υποβάθμιση και καταστροφή του. Στην Ιθάκη (δεν 
λειτουργεί ακόμα ΕΕΛ και δίκτυο αποχέτευσης), αν και αποτελεί υποχρέωση βάση της Οδηγίας, ενώ πέραν αυτής εμφανίζονται 
προβλήματα σε τουριστικούς οικισμούς και σε Μικρά Νησιά.

• Για την εφαρμογή της Οδηγίας έχουν χαρακτηριστεί: (1) ένας οικισμός ως Α’ προτεραιότητας, (4) τέσσερις οικισμοί ως Β’ 
προτεραιότητας και (8) οκτώ οικισμοί ως Γ’ προτεραιότητας. (3) Τρείς οικισμοί δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία, πέρα 
από την Ιθάκη ο οικισμός Σκάλα Κεφαλληνίας εμφανίζει ποσοστό εξυπηρετούμενου πληθυσμού από δίκτυα αποχέτευσης <98% ενώ το 
εν λόγω δίκτυο ολοκληρώνεται από εθνικούς πόρους. Τέλος ο οικισμός Μπενίτσες (Κέρκυρας) διαθέτει ΕΕΛ ανεπαρκούς λειτουργίας, η 
οποία όμως αναβαθμίζεται από Εθνικούς Πόρους.

• Σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑ, θα πρέπει να επιδιώκεται αυτάρκεια εγκαταστάσεων της διαχείρισης ανά νησί, με κύριο στόχο την γεωργική
αξιοποίηση της ιλύος και την ανάπλαση του τοπίου.

• Υψηλή ανεπάρκεια του δικτύου αποχέτευσης της Ζακύνθου το οποίο περιορίζει την δημιουργία νέων κλινών στο νησί

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κέρκυρας

Η ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς λειτουργεί 
τέσσερις εγκαταστάσεις ΕΕΛ και 
συγκεκριμένα μια στο Αργοστόλι, μια 
στο Ληξούρι, μια στην Σάμη και μία 
στην Σκάλα Κεφαλονιάς (όπου έχει 
προκριθεί η κατασκευή νέας ΕΕΛ) 

ΠΕ Κεφαλονιάς

Η ΔΕΥΑ Ζακύνθου λειτουργεί μία 
εγκατάσταση ΕΕΛ 

ΠΕ Ζακύνθου

Πηγές: http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/Browse.aspx (Αριθμός ΕΕΛ, Εθνική Βάση Δεδομένων Επεξεργασίας Λυμάτων, ΥΠΕΝ), EΘNIKO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ (2019), Ιστότοπος Δημοσίων Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης 
Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων ακολουθεί την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 98/15/ΕΚ ενώ λειτουργούν συνολικά 12 Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε ισάριθμους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευουσών των ΠΕ.

Υποδομές αποχέτευσης και Διαχείριση Λυμάτων

Μεγάλα Αστικά Κέντρα και Περιφερειακά Έργα
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Βασικές υποδομές| Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

• ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας 
(Τεμπλόνι)

• ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας (Λευκίμμη)
• 1 Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (ΚΔΑΥ- Ακροκέφαλος 
Τεμπλονίου)

• Σταθμός Μεταφοράς 
απορριμμάτων (ΣΜΑ) Παξών

Κέρκυρα

Υφιστάμενα Έργα Διαχείρισης

• ΧΥΤΑ Ζακύνθου
• 1 Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ-
Ζακύνθου)

Ζάκυνθο

• ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς
• Σταθμός Μεταμόρφωσης 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ-
Κεφαλονιάς)

• Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής 
Επεξεργασίας Απορριμάτων
(Κεφαλονιά)

• ΣΜΑ Ιθάκης
• ΧΑΔΑ Ιθάκης (Κτήμα Καρδούλη)

Κεφαλονιά - Ιθάκη

• ΧΥΤΑ Μεγανησίου
• 2 ΣΜΑ Λευκάδας 

(βόρειο και νότιο 
τμήμα)

• 2 μικροί ΣΜΑ (νήσοι 
Κάστος και Κάλαμος)

Λευκάδα • Κατασκευή 18 πράσινων σημείων (4 Ζάκυνθο, 4 Κεφαλονιά, 1 Ιθάκη, 4 Λευκάδα, 4 
Κέρκυρα και ενός κινητού πράσινου σημείου στην Κέρκυρα)

• 9 Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (3 κινητοί ΣΜΑ και 3 μικροί ΣΜΑ –
Κέρκυρα, 1 ΣΜΑ στο Μεγανήσι, 1 ΣΜΑ Νότια Κεφαλονιά, 1 ΣΜΑ στην Ζάκυνθο)

• 5 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(Κατασκευή ΧΥΤΥ στην Ζάκυνθο, 
αναβάθμιση ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς σε ΧΥΤΥ, κατασκευή ΧΥΤΑ Λευκάδας και ΧΥΤΑ 
Αδρανών, λειτουργία ΧΥΤΑ Λευκίμμης ως ΧΥΤΥ, Κατασκευή νέου ΧΥΤΥ στην 
Κέρκυρα)

• Κατασκευή νέων Μονάδων κομποστοποίησης στους Παξούς, στο Μεγανήσι και 
στην Ιθάκη.

• Η παραγόμενη ποσότητα Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια εκτιμάται από 130 έως 140 χιλιάδες τόνους κατ’ έτος , το 50% των οποίων παράγεται στην Κέρκυρα. 

• Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ (2016) στην Κέρκυρα την περίοδο 2016- 2020 υπολογίζεται ότι παράγονται από 65-70 χιλ. τόνοι /έτος, στη Λευκάδα από 15-16, στην Κεφαλονιά-Ιθάκη 
από 24,5-26 και στη Ζάκυνθο από 25-27 χιλ. τόνοι /έτος. 

• Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα διαχείρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στην Κέρκυρα και την Ζάκυνθο και στο πλαίσιο της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου έχει σχεδιαστεί και αναμένεται να υλοποιηθεί εντός των επόμενων ετών ένας αριθμός κρίσιμων υποδομών σε κάθε διαχειριστική ενότητα, 
με βάση τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ, ενώ στο ενδιάμεσο στάδιο εφαρμόζεται μια μεταβατική διαχείριση. Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την εισαγωγή της Οδηγίας Πλαίσιο 
2008/98 (εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με το Νόμο 4042/2012) για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επιβάλλει ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς την ανάπτυξη του 
ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, τόσο των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων, όσο και των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Παράλληλα, περιβαλλοντικές, οικονομικές, 
τεχνολογικές και δημογραφικές εξελίξεις καθώς και οι αιρεσιμότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 επέβαλλαν την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. 

• Το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θέτοντας ποσοτικούς στόχους για όλα τα ρεύματα αποβλήτων εξειδικεύοντας έτσι 
τις κατευθύνσεις και τους στόχους του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνει επίσης και σχέδιο πρόληψης μείωσης 
παραγωγής αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα θέτει ποιοτικούς στόχους αναφορικά με την πρόληψη μείωσης παραγωγής αποβλήτων για επιλεγμένα ρεύματα αποβλήτων όπως: 
απόβλητα τροφίμων, χαρτί, απόβλητα συσκευασίας και ΑΗΗΕ.

• Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑΚ τίθενται στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών 
προτείνονται υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Κινητούς και Μικρούς Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), (β) Δίκτυο Πράσινων Σημείων (Green Points), (γ) 
Μονάδες Κομποστοποίησης (δ) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμάτων (ε) Μονάδες Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού καθώς και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ). Επίσης, προβλέπεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Η υλοποίηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑΚ αποτελεί 
προτεραιότητα και χρηματοδοτείται σχεδόν στο σύνολο του από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταφορές – Περιβάλλον.

ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Πηγές: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων 

Η αναθεώρηση του «Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων» ολοκληρώθηκε και τυπικά με το ΦΕΚ 
4317/Β/30-12-2016. Ο νέος ΠΕΣΔΑΚ, θέτει ποσοτικούς στόχους για τα ρεύματα αποβλήτων εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις. 
Περιλαμβάνει σχέδιο πρόληψης και μείωσης παραγωγής αποβλήτων θέτοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους 
αναφορικά με την μείωση παραγωγής αποβλήτων για επιλεγμένα ρεύματα.

Διαχείριση Αποβλήτων

Ενδεικτικά Έργα

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ζακύνθου 
(κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης 
διαχείρισης αποβλήτων (ΜΕΑ και ΧΥΤΕ) π/υ 
€15,35 εκατ.)

• Ύδρευση Παξών, Κέρκυρα

• Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Κέρκυρας

Σχεδιαζόμενα Έργα
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Βασικές υποδομές| Τομέας υγείας

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Κέρκυρας 
«Αγία 
Ειρήνη». 

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Λευκάδας

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Ζακύνθου"Άγιος
Διονύσιος"

Γενικό Νοσοκομείο 
Κεφαλληνίας

Γενικό Νοσοκομείο 
Ληξουρίου 
"Μαντζαβινάτειο"

• Όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρέχουν ως δευτεροβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας (κατηγορία Γενικά Νοσοκομεία). Οι ΤΟ.Μ.Υ. μαζί με τα Κέντρα Υγείας, τις μονάδες Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και τα Περιφερειακά Ιατρεία συνιστούν ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας το οποίο στοχεύει να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία. Το δίκτυο υγείας της Περιφέρειας , συμπληρώνεται από την 
άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, μέσω του ΕΚΑΒ.

• Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, εμφανίζονται ελλείψεις, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε προσωπικό ενώ πρέπει να λαμβάνεται η εποχική ζήτηση λόγω της τουριστικής 
περιόδου. Τις τελευταίες περιόδους λόγου του ΠΕΠ ολοκληρώθηκε ο ριζικός εκσυγχρονισμός βασικών νοσοκομειακών μονάδων (Κέρκυρας, Ζακύνθου και Λευκάδας).

• Τα Κέντρα Υγείας προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης τους. Στην Περιφέρεια λειτουργούν 8 κέντρα υγείας.

Κέντρο Υγείας Αγίου 
Μάρκου

ΠΕΔΥ Κέρκυρας

Κέντρο Υγείας 
Λευκίμμης

Κέντρο Υγείας Παξών

Κέντρο Υγείας 
Λευκάδας

Κέντρο Υγείας Σάμης

Κέντρο Υγείας Ιθάκης

Κέντρο Υγείας 
Καλλιθέας

Πηγές:: 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) 

Κέντρα Υγείας

Νοσοκομεία

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει 5 γενικά νοσοκομεία, 1 ψυχιατρικό νοσοκομείο (Κέρκυρας), 8 Κέντρα υγείας, 2  Τοπικές Μονάδες 
Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Ζακύνθου και Κέρκυρας οι οποίες ήδη λειτουργούν και πρόβλεψη για λειτουργία 3 ακόμη στα Ιόνια Νησιά ως πρώτο
σημείο επαφής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως και 65 Περιφερειακά Ιατρεία. 
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Στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών δραστηριοποιείται το 10,9% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Η πλειοψηφία, το 51,1%, των 
σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Κέρκυρας. Οι ΠΕ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ιθάκης συγκεντρώνουν το 31,3%, το 
10,8%, το 5,9% και το 0,9% των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

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

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

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Ιονίων 
Νησιών, % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών δραστηριοποιείται το 11,2% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Η πλειοψηφία, το
66,1%, των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Ζακύνθου. Οι ΠΕ Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ιθάκης συγκεντρώνουν 
το 20,8%, το 9,4%, το 3,2% και το 0,5% των επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

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

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

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών εντοπίζεται το 5,1% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage
service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην δέκατη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (5,8%) και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (5,7%) και σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,8%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

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

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις πώλησης τουριστικών ειδών

Σε όλους τους οικισμούς που καταγράφεται τουριστική κίνηση λειτουργούν κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών (χάρτες, κάρτες, είδη 
ρουχισμού) ή και τοπικών προϊόντων (υφαντά, πήλινα, εδέσματα). 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι βασικοί οικισμοί όπου παρέχονται τουριστικές εξυπηρετήσεις (εκτός 
από τις έδρες των ΠΕ):

• Στην ΠΕ Κέρκυρας: Μπενίτσες, Λευκίμμη,  Παξοί, Καστελλάνοι , Καρουσάδες, Σκριπερό

• Στην ΠΕ Λευκάδας: Βασιλική, Κάλαμος, Νυδρί

• Στην ΠΕ Κεφαλλονιάς: Σάμη, Φισκάρδο, Πόρος, Αγία Ευφημία, Αργοστόλι, Ληξούρι

• Στην ΠΕ Ζακύνθου: Καταστάρι, Τσιλιβί, Μαχαιράδο

• Στην ΠΕ Ιθάκης: Βαθύ

Καταστήματα τουριστικών ειδών συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους περιαστικούς-τουριστικούς οικισμούς (Κέρκυρα, 
Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Παξοί).
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Προφίλ επισκεπτών | Κύριες αγορές 

Σύμφωνα με την Τράπεζας της Ελλάδας, οι κυριότερες αγορές με βάση τον αριθμό́ των επισκέψεων είναι: 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σημείωσε το 2018 την 5η υψηλότερη διεθνή επισκεψιμότητα στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, 
καταγράφοντας 3.162 χιλ. επισκέψεις. 

Πηγές: INSETE- Ετήσια έκθεση Ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το 2018

Ολλανδία: η Ολλανδική́ αγορά αποτελεί το 2018 την 5η 
μεγαλύτερη αγορά της Περιφέρειας, σε όρους επισκέψεων, 
σημειώνοντας την περίοδο 2017-2018 αύξηση κατά +7% (από́ 142 
χιλ. το 2017 σε 152 χιλ. το 2018). 

Γαλλία: η Γαλλική́ αγορά αποτελεί την 6η μεγαλύτερη αγορά για την 
Περιφέρεια, σε όρους επισκέψεων, σημειώνοντας την περίοδο 
2017-2018 μείωση κατά -11% (από́ 111 χιλ. το 2017 σε 98 χιλ. το 
2018). 

Αυστρία: η Αυστριακή́ αγορά αποτελεί την 7η μεγαλύτερη αγορά́
για την Περιφέρεια, σε όρους επισκέψεων, σημειώνοντάς την 
περίοδο 2017-2018 αύξηση κατά +76% (από́ 44 χιλ. το 2017 σε 77 
χιλ. το 2018). 

Ρωσία: η Ρωσική́ αγορά αποτελεί το 2018 την 8η μεγαλύτερη 
αγορά της Περιφέρειας, σε όρους επισκέψεων, σημειώνοντας την 
περίοδο 2017-2018 μείωση κατά -45% (από́ 81 χιλ. το 2017 σε 44 
χιλ. το 2018). 

Ηνωμένο Βασίλειο: η Βρετανική́ αγορά αποτελεί́ για το 2018 την 
μεγαλύτερη αγορά της Περιφέρειας, σε όρους επισκέψεων, 
σημειώνοντας την περίοδο 2017- 2018 αύξηση κατά́ +2% (από́ 896 χιλ. 
το 2017 σε 918 χιλ. το 2018).

Γερμανία: Η Γερμανική́ αγορά αποτελεί για το 2018 την 2η μεγαλύτερη 
αγορά της Περιφέρειας σημειώνοντας την περίοδο 2017-2018 αύξηση 
επισκέψεων κατά +84% (από́ 224 χιλ. το 2017 σε 410 χιλ. το 2018). 

Ιταλία: η Ιταλική́ αγορά αποτελεί την 3η μεγαλύτερη αγορά για το 2018 
της Περιφέρειας, σε όρους επισκέψεων, σημειώνοντας την περίοδο 
2017-2018 αύξηση κατά +14% (από́ 326 χιλ. το 2017 σε 372 χιλ. το 
2018). 

Πολωνία: η Πολωνική́ αγορά αποτελεί́ την 4η μεγαλύτερη αγορά για το 
2018 της Περιφέρειας, σε όρους επισκέψεων, σημειώνοντας την 
περίοδο 2017-2018 αύξηση κατά +20% (από́ 158 χιλ. το 2017 σε 189 χιλ. 
το 2018). 
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Προφίλ επισκεπτών | Γενικός δείκτης ικανοποίησης (Global Review Index)
Παρακάτω παρουσιάζεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για τις Περιφέρειες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. Ο GRI μετρά τον
βαθμό ικανοποίησης με βάση διάφορες παραμέτρους όπως είναι το τοπίο, η καθαριότητα, το φαγητό και οι υπηρεσίες.

Πηγές: INSETE- Ετήσια έκθεση Ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το 2018

• Σχετικά χαμηλή αλλά ικανοποιητική αξιολόγηση με GRI 
(γενικός δείκτης αξιολόγησης) της τάξης του 81,6%, ο 
οποίος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το μέσο όρο 
του 82,1% των Ιονίων Νήσων. 

• Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση αξιολογούνται υψηλά 
στην Κέρκυρα. Αντίθετα, το δωμάτιο και η διασκέδαση 
στα ξενοδοχεία βρίσκονται κάτω από το όριο του 80%. 

• Η αξιολόγηση της γενικής ικανοποίησης των πελατών 
είναι υψηλότερη σε ξενοδοχεία 1-2 αστέρων και 
χαμηλότερη σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία δεν 
καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών τους, ενώ η 
ικανοποίηση από τα ξενοδοχεία 5 αστέρων ξεπερνά το 
85%, με τη διασκέδαση να είναι ο μόνος τομέας με 
χαμηλή αξιολόγηση σε αυτήν την κατηγορία 
ξενοδοχείων.

• Η τοποθεσία, η καθαριότητα και η εξυπηρέτηση 
αξιολογούνται εξαιρετικά στην Κεφαλονιά. Η κατηγορία 
φαγητό & ποτό και η ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία δεν 
συγκεντρώνουν ικανοποιητική βαθμολογία και 
βρίσκονται αρκετά κάτω από το όριο του 80%.

• Πολύ υψηλή βαθμολογία με GRI (γενικός δείκτης 
αξιολόγησης) της τάξης του 88,3%, ο οποίος είναι 
εμφανώς καλύτερος από το μέσο όρο του 82,1% των 
Ιονίων Νήσων. 

• Η υποδοχή, το φαγητό & το ποτό και οι υπηρεσίες 
γενικότερα αξιολογούνται θετικά στη Ζάκυνθο. Τα 
δωμάτια και η ψυχαγωγία στα ξενοδοχεία δεν είναι 
ικανοποιητικά και βρίσκονται κάτω από το όριο του 80%. 

• Ικανοποιητική βαθμολογία με GRI (γενικός δείκτης 
αξιολόγησης) της τάξης του 82,3%, ο οποίος είναι 
ελαφρώς καλύτερος από το μέσο όρο του 82,1% των 
Ιονίων Νήσων. 

• Η αξιολόγηση της γενικής ικανοποίησης των πελατών 
είναι υψηλότερη σε ξενοδοχεία 1-2 αστέρων και 
χαμηλότερη σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, τα οποία δεν 
καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών τους.

Κέρκυρα Κεφαλονιά Ζάκυνθος

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Λευκάδα
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• Τα ξενοδοχεία των Ιονίων Νήσων καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στους τομείς της Καθαριότητας (αν και κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 12 γεωγραφικών εξεταζόμενων περιοχών) και της Εξυπηρέτησης 
(τελευταία θέση) ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην κατηγορία «Διασκέδαση», μια κατηγορία στην οποία τα ξενοδοχεία σχεδόν όλων των εξεταζόμενων γεωγραφικών περιοχών της χώρας «γράφουν» τα χαμηλότερα ποσοστά 
ικανοποίησης (τα Ιόνια κατατάσσονται στην 5η θέση), και ακολουθεί η κατηγορία «Δωμάτιο» (12η θέση). Θετική μεταβολή μεταξύ των ετών 2018-2019 εμφανίζουν οι κατηγορίες «Σχέση Ποιότητας- Τιμής», «Δωμάτιο» και «Καθαριότητα» 
ενώ αρνητική μεταβολή εμφανίζουν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες με την υψηλότερη (-0,9%) στην κατηγορία «Φαγητό – Ποτό».
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Απόδοση| Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία των Ιονίων Νήσων βελτιώθηκε σχεδόν κατά μόλις 0,3% και ανήλθε στο 
85,3% (η μικρότερη ετήσια μεταβολή μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών), κατατάσσοντάς τα στην τελευταία θέση ενώ προηγούνται 
οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Ο μήνας που καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης είναι ο Ιούνιος ενώ το
χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται τον Σεπτέμβριο, τόσο το 2019 όσο και το 2018. 

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων υπολογίζονται σε 19.378 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 55% 
μεγαλύτερο του πλήθους των απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 
2010 (σε σχέση με μεταβολή 24% για το σύνολο της χώρας) το οποίο 
αποτελεί και την 2η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για 
την περίοδο 2010-2019,

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και 
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 50/50 και άρα 
εμφανίζουν σχετικά ίδιο αριθμό απασχολούμενων.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 47,6% των απασχολούμενων και οι γυναίκες το 
52,4% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 2% των εργαζομένων ανήκουν 
στην κατηγορία μερικής απασχόλησης 

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων αυξήθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 41,0 έτη το 2010 σε 42,1 έτη το 2019.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019

Ιονίων 
Νησιών 

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 19.378 381.856

%Αντρών 47,6% 53,6%

%Γυναικών 52,4% 46,4%

%Πλήρους απασχόλησης 98% 82%

%Μερικής απασχόλησης 2% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 42,1 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 41,0 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 55% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 50% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 50% 75%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 35-44 ετών ενώ 
αντίστοιχο μερίδιο εμφανίζει η ομάδα 45-54 ετών (26% των εργαζομένων).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-34 (21%) και 55+ (18%).

• Ένας στους δύο εργαζόμενους (47%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 ετών.

• Σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους είναι ηλικίας έως 44 ετών.

• Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση της 
ηλικιακής ομάδας 55+ ετών η οποία το 2010 κατείχε μερίδιο ίσο με 16% (αύξηση κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες) και της ηλικιακής ομάδας 45-54 ετών (από 24% το 2010).

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 29% 20%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 66% 68%

Τριτοβάθμια 4% 12%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 0%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,7 1,9

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)

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

• Μετά το έτος 2016 δεν εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.
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Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει την 2η υψηλότερη δυναμική μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (55,0% σε σχέση με 24,0% για την περίοδο 2010-2019), το υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης, το χαμηλότερο 
μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (13η μεταξύ των Περιφερειών) αλλά και την μεγαλύτερη μέση ηλικία μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2019  
Σύγκριση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με το σύνολο της χώρας

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

• Εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης μεταξύ των 
Περιφερειών (98% έναντι 82% για το σύνολο της χώρας), 

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 42,1 έτη, η 
οποία αποτελεί την υψηλότερη μέση ηλικία μεταξύ των Περιφερειών

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 1,9) είναι μικρότερο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1) 
ενώ λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή (13η θέση στην κατάταξη) μεταξύ 
των Περιφερειών
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Σύνολο
19.378

εργαζόμενοι

% Καταλύματα
49,7%

% Δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
εστίασης

50,3%

Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 9.624

%Αντρών 42,1%

%Γυναικών 57,9%

%Πλήρους απασχόλησης 99%

%Μερικής απασχόλησης 1%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 43,8

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 44,3
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 63%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 9.754

%Αντρών 53,0%

%Γυναικών 47,0%

%Πλήρους απασχόλησης 98%

%Μερικής απασχόλησης 2%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,4

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 38,0
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 49%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών 
απασχόλησης είναι σχεδόν ομοιογενής (καθώς και οι δύο κατηγορίες 
συγκεντρώνουν ποσοστό πλησίον του 50,0% της απασχόλησης).

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία 
Καταλύματα σε σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
(57,9% έναντι 47,0% αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +63% 
έναντι +49% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία μειώθηκε στην κατηγορία καταλύματα από 44,3 έτη το 
2010 σε 43,8 έτη το 2019 ενώ αυξήθηκε στην κατηγορία υπηρεσιών 
εστίασης από 38,0 έτη το 2010 σε 40,4 έτη το 2019.

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

Πλήθος εργαζομένων ανά κλάδο δραστηριοποίησης, 2010-2019

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Στην Περιφέρεια το ποσοστό εργαζομένων είναι ισομερώς καταμερισμένο μεταξύ των υπηρεσιών εστίασης και καταλυμάτων, με 
αντίστοιχα θετικές μεταβολές σε σχέση με το έτος 2010 (+49% και +63% αντίστοιχα). Και οι δύο κατηγορίες εμφανίζουν μέση ηλικία 
εργαζομένων άνω των 40 ετών.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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• Από ποσοστό 51,3% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε σταδιακά 
φτάνοντας έως και 57,0% το έτος 2015 ενώ για την περίοδο 2018-2019 εμφανίζεται σταθερά 
πλησίον του 52,0% ενώ βάσει της μεταβλητότητας δεν εμφανίζεται σημαντική 
διαφοροποίηση με το μερίδιο των αντρών.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 52,0% σε σχέση με 
58,8% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 6,4 χιλιάδες εργαζόμενες το 2010 
σε 10,2 χιλιάδες το έτος 2019).

• Η πλήρης απασχόληση στον Κλάδο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ξεπερνάει την 
πλειοψηφία των ετών (εκτός του έτους 2012) το 90% των απασχολούμενων ενώ τα τελευταία 
έτη(2017-2019) η μερική απασχόληση περιορίζεται σε ποσοστά κάτω του 6%.

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική αυξητική τάση στην αρχή της περιόδου 
εξέτασης ενώ παραμένει μεταξύ 1,9 και 2,0 την τετραετία 2016-2019. Η άνοδος αυτή 
προέρχεται από την μείωση των εργαζομένων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 9 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το έτος 2010 (παρότι το 2018 το ποσοστό περιοριζόταν σε 
μόλις 11% σε σχέση με 20% το 2019) και στην σημαντική αύξηση των εργαζόμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (από 4% το 2010 σε 12% το 2019).

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λαμβάνει την 10η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 13η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό 
των απασχολούμενων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Άρα 
συγκριτικά οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν το 
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών.
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Στην Περιφέρεια η Πλήρης απασχόλησης διατηρείται σταθερά σε ποσοστό πλησίον ή άνω του 90% ενώ το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης 
των εργαζομένων λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή μεταξύ των Περιφερειών κυρίως λόγω του υψηλού ποσοστού των απασχολούμενων 
με πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρά την αισθητή βελτίωση του σε σχέση με το 2010.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη βασικών χαρακτηριστικών (2010-2019) 
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Κυριότερες Παραλίες Γαλάζια Σημαία Υπηρεσίες Διασκέδασης και Σίτισης

Το 2020 η Ελλάδα απέσπασε Γαλάζια Σημαία για 497 παραλίες 
της (13% των συνολικά βραβευμένων ακτών), 14 μαρίνες και 6 
τουριστικά σκάφη, φέροντάς την στη 2η θέση ανάμεσα σε 47 
χώρες. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν βραβευτεί 
συνολικά 34 παραλίες (17 λιγότερες από το 2018). Η ΠΕ 
Κεφαλληνίας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εντός της 
Περιφέρειας με 15 παραλίες να έχουν βραβευτεί με την Γαλάζια 
Σημαία (2 περισσότερες από το 2018), ακολουθεί η ΠΕ Κέρκυρας 
με 10 Παραλίες και η ΠΕ Λευκάδας με 7 παραλίες. Στην ΠΕ 
Ιθάκης βραβεύτηκε 1 παραλία όπως και στην ΠΕ Ζακύνθου 
ακόμα 1 παραλία. Το 2018 η ΠΕ Ζακύνθου είχε συνολικά 18 
βραβευμένες παραλίες από τις οποίες αποσύρθηκε η Γαλάζια 
Σημαία κατά το 2019. 

ΠΕ Κέρκυρας: Κομμένο, Κοντόκαλι, Αλυκές Ποταμού, Δασιά, 
Αλμυρός, Δαφνίλα, Canal d‘ Amour, Άγιος Ιωάννης Περιστερών, 
Ίσσος, Μωραΐτικα, Παλαιοκαστρίτσα , Μπαρμπάτι, Πέλεκας, 
Χαλικούνας, Μυρτιώτισσα, Αρίλλας, Άγιος Γεώργιος, Σιδάρι, 
Καλαμιώνες, Ερμόνες, Άγιος Σπυρίδων, Ύψος, Παξοί / Αντίπαξοι: 
Ερημίτης, Μονοδένδρι, Κηπιάδι, Μαρμάρι, Πλάκες, Βουτούμι, 
Βρίκα, Ροδοβάνη, Σαρακήνικο
ΠΕ Λευκάδας: Αγ. Νικήτας-Πευκούλια, Αη Γιάννης, Κάθισμα 1, 
Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι, 
Εγκρεμνοί, Γιαλός, Αγιοφίλη, Μήλος 
Κεφαλλονιά: Πετανοί, Πλατύς Γιαλός, Μακρύς Γιαλός, Άβυθος, 
Λουρδάς, Άμμες, Σκάλα, Αράγια Πόρου, Μύρτος, Ξι , Αγ. Βαρβάρα 
/ Κατελειός, Αντίσαμος, Καμίνια, Μούντα, Μεγάλη Άμμος, 
Μπούκα Γραδάκια, Σπάσματα, Λέπεδα
ΠΕ Ιθάκης: Γιδάκι, Φιλιατρό, Πλατύς Άμμος, Συκιά, Πόλη-Τα Δεξιά
ΠΕ Ζάκυνθου: Αλυκανάς, Αλυκές, Άμπουλα Ψαρού, Τσιλιβή, 
Μπούκα, Άμπουλα Τραγάκι, Κατραγάκι, Πόρτο Λιμνιώνας, Ξύγκια, 
Γέρακας, Βασιλικός, Ναυάγιο, Μπανάνα, Καλαμάκι, Λαγανάς

• Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες που συνήθως βρίσκονται ή 
έχουν θέα τη θάλασσα 

• Μουσικές σκηνές, discos, clubs, bars, νυχτερινά μαγαζιά με 
ζωντανή μουσική, στα όμορφα σοκάκια ή στο παραλιακά 
μέτωπα των νησιών. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες όλων των ειδών της μουσικής και 
χορού

• Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στα 
αγγλικά.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με συνολική έκταση 2.318 τ. χλμ. αντιστοιχεί στο ~1,8% της συνολικής έκτασης της χώρας, με πλήθος 
παραλιών για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ. Η Περιφέρεια επίσης προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σίτισης και 
αναψυχής.

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, INSETE, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Ιονίων Νήσων / Οδικός χάρτης 2015-2020

Ήλιος & θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες
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• Νεροτσουλήθρες: Στη Ζάκυνθο υπάρχουν 3 εγκαταστάσεις νεροτσουληθρών.  
Στην Κέρκυρα λειτουργεί εδώ και χρόνια το Aqualand, (περιοχή Αγ. Ιωάννη) ένα 
υδάτινο πάρκο αναψυχής. Τέλος στην περιοχή της Κουνόπετρας, 6χιλιόμετρα 
από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς, λειτουργεί το θαλάσσιο πάρκο Aqua Park, του 
Ξενοδοχείου Ionian Sea Hotel & Villas.

• Windsurfing/ Kitesurfing: Στη Λευκάδα, ο κόλπος της Βασιλικής στην Νότια 
πλευρά του νησιού αποτελεί γνωστό προορισμό για windsurfing. Η περιοχή του 
Ιονίου τους καλοκαιρινούς μήνες «δροσίζεται» με τη βοήθεια των θερμικών 
ανέμων (μαΐστρος). Οι άνεμοι αυτοί μαζί και με την μορφολογία της περιοχής με 
την οποία συνδέονται, είναι η αιτία για τις πολύ καλές στατιστικές αέρα, που 
επιτρέπουν το windsurfing.

• Surfing: Στην Κεφαλλονιά στις παραλίες Άμμες και Λούρδας αναπτύσσονται 
δραστηριότητες surfing οι οποίες είναι προτιμώμενες κατά τους χειμερινούς 
μήνες στην παραλία Άμμες και κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες 
για την Παραλία Λούρδας (ή Λουρδάτα).

• Kitesurfing: Οι ακρογιαλιές της Κέρκυρας, των Παξών, της Λευκάδας, της Ιθάκης, 
της Ζακύνθου είναι πανέμορφες, με ασυνήθιστα χρωματισμένα, τιρκουάζ νερά 
και πλατιές παραλίες με λευκή άμμο. Οι αέρηδες εδώ φυσούν στους 15-30 
knots και έχουν σταθερή ένταση και διεύθυνση ευνοώντας την ιστιοπλοΐα και το 
kitesurfing.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις περισσότερες από τις οργανωμένες παραλίες των νησιών προσφέρει μια ευρεία γκάμα θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, αλεξίπτωτο, τζετ σκι και άλλα. Οι 
θαλάσσιες εκδρομές προσφέρουν πρόσβαση σε παραλίες χωρίς οδική σύνδεση. Η φυσική́ ομορφιά των Ιονίων Νήσων επεκτείνεται και 
κάτω από́ την επιφάνεια της θάλασσας όπου μπορεί κάποιος να συναντήσει υποθαλάσσια σπήλαια, υφάλους και πλούσια υδρόβια ζωή.

Ήλιος & θάλασσα | Δραστηριότητες

• Parasailing: Στη Λευκάδα λειτουργεί πιστοποιημένη επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στο parasailing.

• Καταδύσεις:
o Στην Κέρκυρα εξασφαλίζονται ιδανικές συνθήκες για καταδύσεις καθώς 

εντοπίζεται έντονη υποθαλάσσια ζωή σε περιοχές όπως η Παλαιοκαστρίτσα, το 
Αγγελόκαστρο, το νησάκι Σκελούδι κ.α.

o Στην Λευκάδα στη Νικιάνα και το Νυδρί υπάρχουν οργανωμένα καταδυτικά 
κέντρα

o Στην Κεφαλονιά προσφέρονται εμπειρίες καταδύσεων για αρχάριους και 
έμπειρους δύτες (υποθαλάσσιες σπηλιές στο Φισκάρδο)

o Τέλος στην Ζάκυνθο (Λαγανάς, Τσιλιβί κ.α.) και στην Ιθάκη εντοπίζονται πολλές 
ευκαιρίες για υπόγεια εξερεύνηση

• Θαλάσσιες εκδρομές:
o Στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα,  λειτουργούν επιχειρήσεις οι οποίες 

οργανώνουν εκδρομές με ιστιοφόρο, εκδρομές γύρω από το νησί, 
προσεγγίζοντας σημεία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και ορατά.

o Στην Κεφαλλονιά / Ιθάκη: Λειτουργούν 5 επιχειρήσεις που οργανώνουν 
θαλάσσιες εκδρομές γύρω από το νησί, με τις οποίες είναι δυνατή η μετάβαση 
σε παραλίες που είναι προσβάσιμες μόνο ακτοπλοϊκώς.• Θαλάσσιο Κανό: Λειτουργούν επιχειρήσεις ενοικίασης κανό (Κεφαλλονιά/ Ιθάκη 

και Ζάκυνθο) ενώ προσφέρονται αντίστοιχες εκδρομές σε σειρά διαφορετικών 
προορισμών οι οποίες προσφέρονται για θαλάσσιο κανό / καγιάκ.

Πηγές: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, windtrips, Visit Greece
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους προορισμoύς για τον Ναυτικό Τουρισμό, και δη για την 
Κρουαζιέρα, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού σκαφών αναψυχής μέσω της θεσμοθέτησης και αναβάθμισης 
μαρίνων και της τουριστικής αξιοποίησης λοιπών προορισμών πέρα της Κέρκυρας.

Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

• Με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, το Ιόνιο Πέλαγος 
αποτελεί τη Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ) 9 στην 
οποία χωροθετούνται 5 μαρίνες (για την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων, από τις οποίες λειτουργούν οι 2) , ενώ 
λειτουργούν 14 αγκυροβόλια / καταφύγια τουριστικών 
σκαφών ενώ δεν εμφανίζονται ξενοδοχειακοί λιμένες.

• Μαρίνα Γουβίων (1235 θέσεις 
ελλιμενισμού. Διαθέτει επίσης 
εγκαταστάσεις διαχείμασης για περίπου 
520 σκάφη. Εδώ ελλιμενίζονται σκάφη 
μήκους έως 80 m με βύθισμα 5,5 m.)

• Μαρίνα Λευκάδας – Αλυκές (620 σκάφη 
μήκους έως 45 m και βυθίσματος 4 m)

Μαρίνες

• Σιδάρι (Κέρκυρα)
• Μπενίτσες (Κέρκυρα)
• Μεσογγή (Κέρκυρα)
• Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα)
• Λάκκα Παξών (Παξοί)
• Βαθύ Ιθάκης (Ιθάκη)
• Αγία Ευφημία Κεφαλληνίας
• Σβορωνάτα Κεφαλληνίας

Αγκυροβόλια- Καταφύγια (ενδεικτικά) • Στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο 
Επενδύσεων Μεταφορών(2019), προβλέπεται για 
το χρονικό ορίζοντα της νέας Προγραµµατικής
Περιόδου η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων στο 
δίκτυο λιμένων, συμπεριλαμβανομένων 
υποδομών που υποστηρίζουν το θαλάσσιο 
τουρισμό (κρουαζιέρα, υδατοδρόμια, τουριστικά 
αγκυροβόλια).

• Επίσης σημαντικό και αναγκαίο είναι το ζήτημα 
των υδατοδρομίων και της ασφάλειας στις οδικές 
και θαλάσσιες μεταφορές.

• Η αναπτυχθείσα τα τελευταία χρόνια «αγορά της κρουαζιέρας», προσθέτει περί τους 800-900 χιλ. επισκέπτες ετησίως. 

• Η αγορά αυτή είναι επικεντρωμένη κατά ποσοστό πλησίον του 73% για το έτος 2019 στην Κέρκυρα ενώ ακολουθεί η ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης (25% για το 
2019) και την μικρότερη συνεισφορά έχει η ΠΕ Ζακύνθου (μόλις 2% το 2019) όπου δεν λειτουργεί προβλήτα και Μαρίνες

• Ο λιμένας της Κέρκυρας αποτελεί το βασικότερο λιμάνι βάσης (homeporting) για τα ταξίδια κρουαζιέρας στην Περιφέρεια. Διαθέτει 5 προβλήτες 
ελλιμενισμού και μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 4 μεγάλα κρουαζιερόπλοια και 3 μικρότερα (συνολικά 7). Το 2019, το λιμάνι δέχτηκε 420 
κρουαζιερόπλοια και 768 χιλιάδες επιβάτες και αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την υψηλή θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τουρισμό 
κρουαζιέρας (τρίτη στην κατάταξη μετά τις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Αττικής για το έτος 2018). Διαθέτει 2 επιβατικούς σταθμούς συνολικού εμβαδού 
3.100 τ.μ. και κτίρια διοίκησης 1.500 τ.μ. και είναι σύγχρονα οργανωμένος, ώστε να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
(έλεγχος διαβατηρίων, ατομικός ειδικός έλεγχος, κ.λπ.) και απαιτούνται από τις εταιρίες κρουαζιέρας (ταυτοποίηση επιβιβαζόμενου, έλεγχος 
χειραποσκευών, κ.α.). 

• Η Κεφαλονιά διαθέτει αρκετά οργανωμένα λιμάνια. Το κυριότερο λιμάνι με υποδομές υποδοχής κρουαζιερόπλοιων είναι το Αργοστόλι. Διαθέτει προβλήτα 
μήκους 160,4 μ. που μπορεί να εξυπηρετήσει την πρόσδεση ενός κρουαζιερόπλοιου, ενώ στα αγκυροβόλια του λιμένα μπορούν να προσδέσουν μέχρι 
τρία κρουαζιερόπλοια. Επίσης, κρουαζιερόπλοια αγκυροβολούν και εξυπηρετούνται στα λιμάνια της Σάμης και του Φισκάρδου.

Κρουαζιέρα

Σκάφη Αναψυχής

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009), Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019
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Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είτε μέσω κρουαζιερόπλοιων είτε μέσω σκαφών αναψυχής έχουν 
σημαντικές επιλογές στη διάθεσή τους, καθώς τόσο οι λιμένες που υποδέχονται κρουαζιερόπλοια όσο και οι τουριστικοί λιμένες 
(μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) βρίσκονται εντός ή κοντά στον αστικό ιστό.

Ναυτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και ικανοποίηση επισκεπτών

• Φρούριο Αγγελοκάστρου
• Φρούριο Κέρκυρας
• Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
• Μουσείο Κέρκυρας
• Ναός Αντιβουνιώτισσας
• Μουσείο Παλαιόπολης Κέρκυρας(Μον Ρεπό)
• Νέο Φρούριο (Fortezza Nuova)
• Παλαιό Φρούριο (Fortezza Veccia)
• Παλαιά Πόλη

Κέρκυρα

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου
• Κάστρο Αγίου Γεωργίου
• Θαλάσσια Σπηλιά Μελισάνη

Κεφαλονιά
• Φρούριο Ζακύνθου
• Βυζαντινό Μουσείο
• Κάστρο Μπόχαλης
• Γαλάζιες Σπηλιές
• Μαραθωνήσι

Ζάκυνθος

• Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες που εισέρχονται στην Περιφέρεια μέσω 
κρουαζιερόπλοιου ή σκαφών αναψυχής συνοψίζονται παρακάτω ανά τόπο πρόσβασης (υπενθυμίζεται ότι το υψηλότερο 
μερίδιο τουρισμού κρουαζιέρας αφορά την ΠΕ Κέρκυρας).

Πηγές: Ανάλυση Remaco & Deloitte

Σημεία Ενδιαφέροντος
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι

Μουσεία: Δημοτική Πινακοθήκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Καποδίστρια, Μουσείο Σολωμού, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης - Ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Γεωργίου, 
Μουσείο Παλαιόπολης – Μον Ρεπό
Μνημεία: Η Παλιά πόλη της Κέρκυρας αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (2007). 
Άλλα μνημεία: Ρωμαϊκή Έπαυλη στο κτήμα Καψοκαββάδη & Μπρεντάνου (Μπενίτσες), Ναός Ιάσωνος και Σωσιπάτρου Κέρκυρας (Ανεμόμυλος), Ναός Αρτέμιδας Αγίων 
Θεοδώρων, Πρώην Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό Πόρτα Κασσωπαίων, Πύργος Νεραντζίχας, 6ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή Γαρίτσα της Κέρκυρας, 12ο Δημοτικό Σχολείο 
στην Κέρκυρα, Ναός Ρόδας (Κέρκυρα), Οικία Καποδίστρια, Παλαιοχριστιανική Βασιλική Παλαιόπολης, Ρωμαϊκά λουτρά στα Μωραϊτικα (Μωραϊτικα), Μνημείο Μενεκράτη, 
Σπήλαιο Γράβα (Άγιος Ματθαίος), Ρωμαϊκά Λουτρά Αχαράβης, 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, Ναός Καρδακίου, Ρωμαϊκή έπαυλη με λουτρά στις Μπενίτσες, Ναός Ήρας (Μον Ρεπό), 
Βυζαντινό Φρούριο Αγγελοκάστρου, Παλαιό Φρούριο (Fortezza Veccia), Νέο Φρούριο (Fortezza Nuova), Σπιανάδα (Κεντρική Πλατεία),Παλαιό μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο στον 
Προφήτη Ηλία Γαΐου (Παξοί), Ανεμόμυλος Παξών, Παλαιό διτάξιο Δημοτικό Σχολείο στους Παξούς.
Αρχαιολογικοί χώροι: Ιερά Μοn- Repos,  Ανακτορικό συγκρότημα Αχίλλειον (Γαστούρι), Παλαιόπολη, Αγορά αρχαίας πόλης της Κέρκυρας, Οικισμός Σιδαρίου, Κεραμικά 
εργαστήρια αρχαίας πόλης Κέρκυρας, Νεώρια (Κέρκυρα), Λιμάνι Κέρκυρας, Ρωμαϊκά Λουτρά Παλαιόπολης, Κεραμεικός - Φιγαρέτο Κέρκυρας
Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος: Άγιος Σπυρίδωνας, Μουσείο Αντιβουνιώτισσας, Μονή Παντοκράτορα 
Παραδοσιακοί Οικισμοί: Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας καταγράφονται 50 παραδοσιακοί οικισμοί.
Λοιπά Αξιοθέατα: Casa Parlante, Ενυδρείο, Ποντικονήσι  

Κέρκυρα – Παξοί 

Μουσεία: Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας
Μνημεία:  Τείχος Λευκάδας, Κάστρο της Αγίας Μαύρας
Αρχαιολογικοί Χώροι:  Νήρικος, Μαγεμένος της Νικιάνας
Παραδοσιακοί Οικισμοί: Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έχουν καταγραφεί 2 παραδοσιακοί οικισμοί: Άγιος Νικήτας και Σύβοτα. 
Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος: Μοναστήρι Φανερωμένης, Ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας Απόλπαινας

Λευκάδα 

Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΙΝΣΕΤΕ 
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Κεφαλλονιά – Ιθάκη Μουσεία : Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου, Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέως 
Ιθάκης 
Μνημεία :  Ταξιάρχης Μιχαήλ (Βαθύ), Πλατεία Καμπάνας και Πύργος του Ρολογιού(Αργοστόλι), Σπήλαιο Δράκαινας (Πόρος), Πολιτιστικό κέντρο "Παναϊτ Ιστράτι" (Αργοστόλι), 
Παλάτι Τζανή (Σταυρός Ιθάκης), Σκάλα - Ρωμαϊκή Έπαυλη, Οικία Κληρονόμων Γ. Δρακούλη (Βαθύ Ιθάκης), Κτιριακό συγκρότημα Διονυσίας Σακκάτου-Κόκοτου (Παλική), 
Ανεμόμυλος Σώκαρη (Δήμος Πυλαρέων), Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Καμιναράτων (Παλική), Οικία Μαρίνου Φωκά – Κοσμετάτου (Αργοστόλι), Μονή Αγίων Φανέντων (Σάμη), 
Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, Δημοτικό Νεκροταφείο Αργοστολίου("Δράπανος"), Σκάλα - Αρχαϊκός ναός, Θολωτός τάφος Πόρου Κεφαλλονιάς
Άλλα μνημεία: Ρωμαϊκή βίλα (Σκάλα), Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Φάρος των Αγίων Θεοδώρων, Καταβόθρες, Memorial Acqui Division
Αρχαιολογικοί Χώροι:  Αετός-Αλαλκομενές Ιθάκης, Κάστρο Αγίου Γεωργίου (Περατάτα), Ρωμαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου
Παραδοσιακοί Οικισμοί: Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας έχουν καταγραφεί 28 και στην ΠΕ Ιθάκης 4 παραδοσιακοί οικισμοί. 
Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος: Ταξιάρχης Μιχαήλ (Βαθύ Κεφαλονιάς), Μονή Αγίου Ανδρέα & Μουσείο, Μοναστήρι Κηπουραίων, Ιερά Μονή Αγ. Γεράσιμου

Μουσεία: Μουσείο Ζακύνθου, Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Μουσείο ελιάς Aristeon, Μουσείο φυσικής ιστορίας Χέλμη
Μνημεία : Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία Κάστρου Ζακύνθου, Πύργος Αμπελοράβδη, Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Περιοχή Κόκκινος Βράχος (Ζάκυνθος), Ναός Αγίου 
Νικολάου Μεγαλομάτη, Κτήριο Οικογενείας Μεσσαλά, Λιθακιά Ζακύνθου, Δημόσια κτίρια Κάστρου Ζακύνθου, Πύργος Δομενεγίνη, Μονή Θεοτόκου «Αναφωνήτριας». 
Άλλα μνημεία: Κάστρο Μπόχαλης

Αρχαιολογικοί Χώροι: Κάστρο Ζακύνθου, Καμπί
Παραδοσιακοί Οικισμοί: -
Σημεία Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος: Ναός Παναγιάς Σκοπιώτισσας, Εκκλησία Αγίου Διονυσίου (Πολιούχος του νησιού)

Ζάκυνθος 

Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΙΝΣΕΤΕ 
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Σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες

Πολιτιστικές 
Διαδρομές

Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις

• Κέρκυρα: Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδονα (ο οποίος κτίστηκε το 1589 (εποχή 
της ενετοκρατίας), με την τεχνοτροπία μονόχωρης Επτανησιακής 
Βασιλικής), Παλιό και το Νέο Φρούριο , Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και 
Γεωργίου, παλάτι Αχίλλειο στο Γαστούρι

• Λευκάδα: φρούριο της Αγίας Μαύρας, Λαογραφικό Μουσείο «Πανταζής 
Κοντομίχης

• Κεφαλονιά: αρχαία πόλη Κράνη με τα Κυκλώπεια Τείχη, Κοργιαλένειος
Βιβλιοθήκη η οποία λειτουργεί και ως λαογραφικό μουσείο, Ιακωβάτειος
Βιβλιοθήκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο, Παλαιόπολη

• Ζάκυνθος: αρχαιολογικός χώρο του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου στο Καμπί
• Ιθάκη: Ναυτικό – Λαογραφικό Μουσείο, Μοναστήρι των Καθαρών

• Κεφαλονιά: ξεναγήσεις στην αρχαία Κεφαλονιά (ενετικό κάστρο Αγίου 
Γεωργίου και Άσσου, αρχαία ακρόπολη Σάμης, ρωμαϊκό νεκροταφείο 
Φισκάρδου κ.α.) και θρησκευτικές ξεναγήσεις (Μονή Αγίου Γερασίμου, 
Μοναστήρι Κηπουραίων)

• Ζάκυνθος: ξεναγήσεις με τρενάκι στα αξιοθέατα της πόλης (ιστορικού 
ενδιαφέροντος) στην χώρα της Ζακύνθου και στην περιοχή του Αλυκανά, 
ξεναγήσεις σε κτήματα για αποτύπωση παραδοσιακού τρόπου ζωής, 
εκκλησία Αγίου Παντελεήμονα.

• Κέρκυρα: προσφέρονται περιηγητικές εκδρομές πολιτιστικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος, ημερήσιες εκδρομές με σκάφη,

• Λευκάδα: θεματικές διαδρομές στα θρησκευτικά μνημεία της πόλης και 
σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους, μουσεία και πάρκα 

• Ιθάκη: ιστορικές ξεναγήσεις (Περναράκια – Μονή Καθαρών)

• Κέρκυρα: εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εμπλουτίζουν την 
παραμονή στην Κέρκυρα. Μεταξύ αυτών μουσικά φεστιβάλ διεθνούς 
εμβέλειας, θρησκευτικά πανηγύρια και γιορτές γαστρονομίας, 
αποκριάτικα δρώμενα και έθιμα του Πάσχα (σπάσιμο των μπότηδων)

• Λευκάδα: Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ (χορός, μουσική, παραδοσιακή 
κληρονομιά). Γιορτές Λόγου και Τέχνης: Διοργανώνονται από το 
Πνευματικό Kέντρο Λευκάδας και περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, 
εκθέσεις, συνέδρια και βραδιές ποίησης. Γιορτή κρασιού στο δήμο 
Σφακιωτών, στην πλατεία του Φρυά με το ομώνυμο ιστορικό πηγάδι.

• Ιθάκη: πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και τοπικά πανηγύρια

• Κεφαλονιά: Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στο Αργοστόλι , η βαρκαρόλα στο 
γραφικό χωριό Άσσος, γιορτή της Ρομπόλας στα Φραγκάτα και σε άλλα 
χωριά όπως και εορτασμοί για την ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα 

• Ζάκυνθος: Πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, ζακυνθινό καρναβάλι, 
μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΙΝΣΕΤΕ, Visit Greece
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Η Ελλάδα δεν αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο (μερίδιο αγοράς: 2,1%/IPK International, 2020), αν και 
είναι γνωστά πολλά μνημεία και τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, στην Ελλάδα 
εντοπίζονται περίπου 280 τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, από τους οποίους εκτιμάται ότι περίπου 20-25 έχουν υψηλή τουριστική 
επισκεψιμότητα, αν και λόγω μη τήρησης στατιστικών στοιχείων, δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν τα σχετικά μεγέθη. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Θρησκευτικός τουρισμός 

• Ένας σημαντικός αριθμός των επισκεπτών αποφασίζει να επισκεφθεί την Κέρκυρα για τις πολλές ελληνικές ορθόδοξες 
εκκλησίες του νησιού και άλλα μνημεία του θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες 
και ο καθεδρικός καθολικός ναός στην πόλη της Κέρκυρας, οι μικρές εκκλησίες των χωριών και της υπαίθρου, τα 
μοναστήρια, όλα συχνά διακοσμημένα με αξιόλογες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, με αγιογραφίες και εικόνες, 
μαρτυρούν την αντοχή και την επιμονή της πίστης και της παράδοσης.

• Για την Κεφαλονιά ο θρησκευτικός Τουρισμός τουλάχιστον υπό την εκδοχή του προσκυνηματικού αποτελεί προνομιακή 
υπόθεση. Στο νησί προεξέχει ο Άγιος Γεράσιμος, ακολουθεί ο «μύθος» του Αποστόλου Παύλου και το μοναστήρι του 
Αγίου Ανδρέα στις Μηλαπηδιές όπου φυλάσσεται το δεξί πέλμα του Απόστολου Ανδρέα. Η εκκλησιαστική τέχνη στην 
Κεφαλονιά θα μπορούσε να κάνει ακόμη ελκυστικότερο τον θρησκευτικό τουρισμό.

• Οι επισκέπτες των θρησκευτικών μνημείων έχουν διαφορετική ηλιακή σύνθεση από εκείνη των άλλων μορφών του 
γενικού ή του εναλλακτικού τουρισμού, ενώ υπερτερούν στα ποσοστά οι σχετικά μεγάλες ηλικίες.

• Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση των αλλοδαπών τουριστών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ορθόδοξες 
χώρες της Ευρώπης (Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Κύπρος), καθώς και από ομάδες χριστιανών από τη Συρία, το Λίβανο και 
την Αίγυπτο.  

• Η κατανομή των επισκεπτών με θρησκευτικά κίνητρα αυξάνεται τη θερινή περίοδο και τις ημέρες των θρησκευτικών 
εορτών. Η κατανομή μερικών από τις θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως εορτές, πανηγύρεις, κ.λπ. σε όλη τη διάρκεια 
του έτους αποτελεί πλεονέκτημα, δεδομένου ότι ευνοεί την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού όλο το έτος και όχι 
μόνο τη θερινή ή τουριστική περίοδο. 

Πηγές: Θρησκευτικός Τουρισμός, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 / Σ. Πολύζος (2010), Σειρά Ερευνητικών Εργασιών,  Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών 

Καθεδρικός καθολικός ναός στην Κέρκυρα

Μονή του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς, στην Κεφαλονιά
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Η κοσμοπολίτικη Κέρκυρα είναι ίσως το πιο γνωστό νησί των Ιόνιων νησιών και ένα από τα δημοφιλέστερα στη Μεσόγειο. Η πόλη της
Κέρκυρας είναι μια πόλη-μουσείο και τόπος με μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση και με πλήθος ευρωπαϊκών επιρροών αποτελώντας το 
πιο επιτυχημένο παράδειγμα συγκερασμού ελληνικής και δυτικής αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό της κέντρο έχει ανακηρυχτεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 

City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Κέρκυρα

Αγορά
(Shopping)

Η πόλη της Κέρκυρας προσφέρει άπλετες ευκαιρίες για ψώνια σε πολυάριθμα καταστήματα με ποικιλία και εύρος προϊόντων, για πελάτες όλων των 
εισοδημάτων, καθώς και πληθώρα καταστημάτων με τουριστικά ήδη και τοπικά προϊόντα. Σε πολλά σημεία του νησιού (Παλαιοκαστρίτσα, Μοραΐτικα) 
υπάρχουν αγορές που εστιάζουν κυρίως σε χειροποίητα και τοπικά προϊόντα.

Περίπατος στην 
Πόλη

Κέρκυρα: Περίπατος στην Παλιά Πόλη, σε συνδυασμό με επίσκεψη στα δύο Φρούρια της πόλης (Παλαιό και Νέο).

Αξιοθέατα
Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη: Νέο 
& Παλαιό Φρούριο, Casa Parlante, Ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ & Γεωργίου (σήμερα στεγάζει το μουσείο Ασιατικής Τέχνης), Μουσείο Αντιβουνιώτισσας, 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Σπιανάδα (Κεντρική Πλατεία).

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

Τα περισσότερα νησιά της Περιφέρειας προσφέρουν έντονη Νυχτερινή ζωή και ευκαιρίες για διασκέδαση. Η Κέρκυρα προσφέρει άπλετες ευκαιρίες 
νυχτερινής ζωής ενώ διαθέτει διεθνούς φήμης εστιατόρια και πολλές δυνατότητες γαστρονομικής φύσης. Στην εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Corfu Palla, 
εντός της πόλης, λειτουργεί το Καζίνο της Κέρκυρας.

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

• Helios Festival - Μουσικό φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενεί διεθνούς φήμης DJs.
• Barrakud Festival - Περιλαμβάνει ολονύχτια Beach Parties.
• Corfu Beer Festival - Συνδυασμός εκδηλώσεων με μουσική, γευσιγνωσία, σεμινάρια και διασκέδαση.
• Φεστιβάλ Χορού - Λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την πόλη. Στα πλαίσιά του πραγματοποιούνται επίσης ορισμένες παραστάσεις.
• Άλλα Φεστιβάλ: Μουσικό Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Τεχνών, Φεστιβάλ Animation, Φεστιβάλ Γαστρονομίας & Τουρισμού «Ionian Festival» 

Πηγές: Iονίοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Κέρκυρα,Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, ΙΝΣΕΤΕ
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City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ζάκυνθος

Αγορά
(Shopping)

Στην πόλη της Ζακύνθου τα καταστήματα βρίσκονται κυρίως σε 3 παράλληλες οδούς ενώ βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, προσφέροντας στον 
επισκέπτη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις αγορές του ευχάριστα. Οι περιοχές με resorts όπως ο Λαγανάς και ο Αλυκανάς διαθέτουν ποικιλία 
καταστημάτων με διάφορα προϊόντα (όπως αναμνηστικά, χειροποίητα, κεραμικά κ.α.).

Περίπατος στην 
Πόλη

Αξιοθέατα

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

• Οργανώνονται παραστάσεις στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου όπως και στον Λόφο Στράνη (όπου ο Διονύσιος Σολωμός έγγραψε τον εθνικό 
ύμνο). 

• Ακόμα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις, το Διεθνές φολκλορικό φεστιβάλ «Μουσική Ευφορία», το 
φεστιβάλ χορού "Zante Dance Festival« ενώ το Ζακυνθινό Καρναβάλι είναι ένα από τα πιο αυθεντικά παραδοσιακά καρναβάλια της Ελλάδας, με 
απευθείας αναφορές στο βενετσιάνικο παρελθόν του νησιού.

Τα αξιοθέατα ανήκουν κυρίως στην κατηγορία πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ενδεικτικά ο Βυζαντινός ναός της 
Παναγιάς Σκοπιώτισσας, η Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, το Βυζαντινό μουσείο, το Μουσείο Διονύσου Σολωμού, το μουσείο φυσικής ιστορίας αλλά και το 
Κάστρο Μπόχαλης (το οποίο βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της πόλης)

Η Ζάκυνθος αποτελεί δημοφιλή προορισμό λόγω του πλήθους των επιλογών που προσφέρει όσον αφορά την νυχτερινή ζωή και διασκέδαση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις νεαρότερες ηλικίες των επισκεπτών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης για νεαρότερες ηλικίες υπάρχουν στο 
χωριό Μποχάλη και στην περιοχή του Βασιλικού ενώ εντονότερη νυχτερινή διασκέδαση εμφανίζεται στο Νότιο τμήμα της Νήσου, στον Λαγανά, Τσιβιλί, 
Αλυκές, Καλαμάκι και άλλες περιοχές.

Η πόλη της Ζακύνθου προσφέρεται τόσο για ιστορικούς περιπάτους προσφέροντας πολλές πιθανές στάσεις σε αξιοθέατα θρησκευτικού ενδιαφέροντος 
(όπως οι εκκλησίες), πολιτιστικού ενδιαφέροντος (όπως το μέρος τείχους ελληνιστικής περιόδου στο κέντρο της πόλης), ενώ προσφέρει και παραλιακή  η 
οποία μπορεί να οδηγήσει στην Μπόχαλη για την πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού

Η πόλη Ζάκυνθος βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της Μπόχαλης, και είναι πρωτεύουσα καθώς και πρώτο λιμάνι του νησιού.
Μετά το σεισμό που το 1953 κυριολεκτικά την κατεδάφισε, άρχισαν έργα ανοικοδόμησης και σήμερα παρουσιάζεται στον επισκέπτη 
σαν μια σύγχρονη πόλη που, λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που αναπτύσσονται, απλώνεται όλο και περισσότερο προς το 
εσωτερικό του νησιού.

Πηγές: Iονίοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Ζάκυνθο, Δήμος Ζακύνθου, ΙΝΣΕΤΕ
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Κεφαλονιά

Αγορά
(Shopping)

Στο Αργοστόλι (Κεφαλονιά) η αγορά εκτείνεται στη  από το Λιθόστρωτο στην πλατεία της Καμπάνας έως την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, την πλατεία 
Βαλλιάνου. Σε κοντινή απόσταση από το Αργοστόλι υπάρχουν άλλα χωριά που έχουν συγκεκριμένα καταστήματα. Στην Σκάλα υπάρχουν καταστήματα για
τέχνη και κεραμική, στο Φισκάρδο εμφανίζεται μικρός αριθμός μαγαζιών πώλησης ρούχων και χειροτεχνίας ενώ στην Λάσση υπάρχει πλήθος 
καταστημάτων για αγορά αναμνηστικών κάθε είδους.

Περίπατος στην 
Πόλη

Αξιοθέατα

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

• Στην Κεφαλονιά πραγματοποιούνται το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στο Αργοστόλι, η βαρκαρόλα στο γραφικό χωριό Άσσος, γιορτή της Ρομπόλας στα 
Φραγκάτα και σε άλλα χωριά όπως και εορτασμοί για την ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα.

• Το Sarista Festival στα ερείπια του παλιού χωριού των Βλαχάτων περιλαμβάνει εκθέσεις εικαστικών τεχνών, προβολές ταινιών, σεμινάρια και διαλέξεις.
• Το Δημοτικό Θέατρο «ΚΕΦΑΛΟΣ» φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές , το θέατρο Αύλειος χώρος Ξενία φιλοξενεί 

παραστάσεις αλλά και συναυλίες ενώ θεατρικές παραστάσεις πραγματοποιούνται και στο ανοικτό θεατράκι στην Λάσση .

Η μεγαλύτερη λίθινη πεζογέφυρα Δεβοσέτου γνωστή και ως γέφυρα De Bosset ή γέφυρα Δραπάνου κοσμεί το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και προσφέρεται 
να συμπεριληφθεί σε έναν περίπατο στην πόλη ενώ τα αξιοθέατα εντός της πόλης όπως ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, η καθολική εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου και οι πλατείες της πόλης μπορούν να προσδώσουν πολιτιστικό χαρακτήρα στις διαδρομές εντός του Αργοστολίου.

Πλήθος αξιοθέατων τόσο για θρησκευτικό τουρισμό (Μοναστήρι Αγίου Γερασίμου, Μονή Αγίου Ανδρέα & Μουσείο, Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Μοναστήρι 
Κηπουραίων, Φάρος Αγίων Θεοδόρων) όσο και ιστορικού/ πολιτισμικού (ΡωμαΪκή βίλα στην Σκάλα, Memorial Acqui Division, Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αργοστολίου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο).

Η νυχτερινή ζωή στην Κεφαλονιά είναι λιγότερο έντονη απ’ ότι σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες των Ιονίων Νήσων. Εμφανίζεται σημαντικός αριθμός 
κέντρων διασκέδασης στο Αργοστόλι και εντονότερη νυχτερινή διασκέδαση στις περιοχές Σκάλα και Λάσση.

Η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι, πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, με ένα οργανωμένο 
εμπορικό δίκτυο καταστημάτων. Αν και το Αργοστόλι καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον σεισμό του 1953, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημεία που αποπνέουν την παλιά βενετσιάνικη αρχιτεκτονική.

Πηγές: Iονίοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Κεφαλονία, Δήμος Αργοστολίου, ΙΝΣΕΤΕ
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City Break | Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες: Λευκάδα

Αγορά
(Shopping)

Στην Λευκάδα η κύρια αγορά αναπτύσσεται στην πόλη της Λευκάδας σε δύο παράλληλους δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το 
λιμάνι ενώ υπάρχουν καταστήματα δώρων, αναμνηστικών, καταστήματα ρούχων και άλλου είδους καταστήματα πέρα από καφετέριες. Για αγορά φυσικά 
προσφέρονται και οι περιοχές του Νυδρί και της Βασιλικής ενώ προσφέρονται και τοπικά προϊόντα.

Περίπατος στην 
Πόλη

Αξιοθέατα

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πρωτεύουσα και λιμάνι ταυτόχρονα, η πόλη της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από όμορφα σοκάκια, μικρές πλατείες, παραδοσιακά σπίτια και περίτεχνα 
καμπαναριά. Οι διαδρομές στην πόλη προσφέρονται για περίπατο ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί με ψώνια και το μεγάλο πλήθος αξιοθεάτων, μεταξύ των 
οποίων το Φρούριο της Αγίας Μαύρας (στην είσοδο της πόλης), το Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό Μουσείο ενώ για τις νεότερες ηλικίες υπάρχει και ο 
παραλιακός πεζόδρομος με νεανικά στέκια, καφέ και μπαράκια.

Το Μοναστήρι της Φανερωμένης αποτελεί αξιοθέατο θρησκευτικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ενώ στην πόλη βρίσκεται το φρούριο της Αγίας 
Μάυρας (κτισμένο το 1300 μ.χ.), το αρχαιολογικό μουσείο, το Χαραμόγλειο, Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθίκη (σπάνια βιβλία, γκραβούρες κ.α.), το 
λαογραφικό μουσείο και τους ανεμόμυλος στη Γύρα και τη Φρύνι (2 χλμ. Νοτιοδυτικά της πόλης) χτισμένα σε πλαγιά με εξαιρετική θέα.

Η πλειοψηφία των κέντρων διασκέδασης βρίσκεται στη Χώρα της Λευκάδας, στο Νυδρί και τη Βασιλική. Οι επισκέπτες, οι οποίοι αναζητούν έντονη 
νυχτερινή ζωή, θα μείνουν κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά κλαμπ, πληθώρα μπαρ και καφετεριών, αλλά και αμέτρητα 
καλά εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες.  

Υπάρχει το Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας όπως και το Κηποθέατρο Άγγελου Σικελιανού και υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου, λειτουργούν στην πόλη 
της Λευκάδας, δύο θεατρικά εργαστήρια. Στην Λευκάδα πραγματοποιείται και το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ (χορός, μουσική, παραδοσιακή κληρονομιά). 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης: Διοργανώνονται από το Πνευματικό Kέντρο Λευκάδας και περιλαμβάνουν θέατρο, μουσική, εκθέσεις, συνέδρια και βραδιές 
ποίησης. Γιορτή κρασιού στο δήμο Σφακιωτών, στην πλατεία του Φρυά με το ομώνυμο ιστορικό πηγάδι.

Πρωτεύουσα και λιμάνι ταυτόχρονα, η πόλη της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο πολεοδομικό ιστό που θυμίζει 
«ψαροκόκαλο». Πολλά παραδοσιακά σπίτια, περίτεχνα καμπαναριά, μικρές πλατείες με όμορφα σοκάκια και πλακόστρωτοι πεζοδρόμοι 
συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης.

Πηγές: Iονίοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Λευκάδα, Δήμος Λευκάδας, ΙΝΣΕΤΕ
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City Βreak | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ιθάκη

Αγορά
(Shopping)

Στην Ιθάκη η αγορά στο Βαθύ θεωρείται συγκριτικά μικρή και περιορίζεται σε καταστήματα με τουριστικά είδη, δώρα και αξεσουάρ όπως και παραδοσιακά 
προϊόντα. Τα περισσότερα μαγαζιά είναι συγκεντρωμένα στο Βαθύ ενώ υπάρχει και μικρότερος αριθμός καταστημάτων στο Κιόνι, τις Φρίσκες και τον 
Σταυρό.

Περίπατος στην 
Πόλη

Αξιοθέατα

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Ο περίπατος στο Βαθύ, το οποίο είναι το λιμάνι και η πρωτεύουσα του νησιού χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές εικόνες με όμορφα σπίτια και γραφικά 
καντούνια, ενώ η πόλη έχει βενετσιάνικη επιρροή. Στην είσοδο του λιμανιού βρίσκεται το νησάκι Λαζαρέτο με το εκκλησάκι του Σωτήρα ενώ ο περίπατος 
μπορεί να συνδυαστεί με τα αξιοθέατα της πόλης, το μητροπολιτικό ναό της Παναγίας, την εκκλησία του Ταξιάρχη, το Αρχαιολογικό μουσείο, τα ερείπιά 
του βενετσιάνικου κάστρου και άλλα.

Βασικά αξιοθέατα είναι η Ιερά Μονή Κάθαρών και ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Αθανασίου (Σχολή Ομήρου, στο βόρειο τμήμα της Νήσου). Πέρα από 
τα μουσεία υπάρχουν τα ερείπια του βενετσιάνικου κάστρου, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Αλαλκομενές όπως και το σπήλαιο των Νυμφών (ή 
Μαρμαροσπηλιά) σε απόσταση 3 χλμ. από το Βαθύ.

Η Ιθάκη δεν χαρακτηρίζεται από την έντονη νυχτερινή ζωή. Στο Βαθύ υπάρχουν αρκετά μπαρ στην αριστερή πλευρά του λιμανιού όπως και σε άλλες 
περιοχές του νησιού (Φρίκες, Κιόνι) ενώ η διασκέδαση προσφέρεται περισσότερο για οικογένειες και ζευγάρια όσον αφορά τις διαθέσιμες επιλογές.

• Παραστάσεις πραγματοποιούνται κυρίως  στο Ανοιχτό Θέατρο στο Βαθύ, στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού 
φιλοξενούνται τόσο από καταξιωμένους θιάσους όσο και από ταλαντούχες ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες.

• Πραγματοποιείται επίσης το Μουσικό Φεστιβάλ Κιονίου – Ιθάκης κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Saristra Φεστιβάλ της Κεφαλονιάς ενώ 
πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο έξι πανηγύρια , ώστε ο επισκέπτης θα γνωρίσει αμεσότερα και τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό του 
νησιού.

Η Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα, έχει πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, το Βαθύ. Το Βαθύ είναι χτισμένο αμφιθεατρικά και αποτελεί 
παραδοσιακό οικισμό με έντονη βενετσιάνικη επιρροή όπως τα επιβλητικά αρχοντικά, τα διώροφα παραδοσιακά κτίρια με τις 
χαρακτηριστικές κεραμοσκεπές, και τα γραφικά πέτρινα καντούνια.

Πηγές: Iονίοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Ιθάκη, Δήμος Ιθάκης, ΙΝΣΕΤΕ
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η βιομηχανία συνεδρίων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 
κλάδους του τουρισμού παγκοσμίως, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντική, εν δυνάμει 
συμμετοχή στην άμβλυνση εποχικών διακυμάνσεων της τουριστικής περιόδου. 

MICE | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

• Ωστόσο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν εμφανίζει μερίδιο στον συνεδριακό τουρισμό της χώρας καθώς καμία πόλη δεν εμφανίστηκε στην κατάταξη των δεδομένων για το 
έτος 2019. 

• Αποτέλεσμα είναι οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις (Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακά κέντρα) να μην 
εκμεταλλεύονται την ανάπτυξη και τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνεδριακός τουρισμός.

• Κανένα νησί δεν έχει αποκτήσει ακόμη υποδομή αυτόνομου συνεδριακού χώρου που θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλα συνέδρια κατά την περίοδο Δεκέμβριο-Μάρτιο, 
ενώ οριζόντια προβλήματα όπως η ελλιπής εκπαίδευση, η έλλειψη ενός συντονιστικού φορέα –σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο- για τον συνεδριακό τουρισμό στην 
Ελλάδα, η μη επαρκής προβολή, η έλλειψη πιστοποίησης συνεδριακών κέντρων και επαγγελματιών και η έλλειψη ενός μητρώο συνεδριακών χώρων δυσχεραίνουν περαιτέρω 
την κατάσταση. 

• Τα νησιά των Ιονίων Νήσων εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες, τόσο όσον αφορά στις δυνατότητες διασύνδεσης και μετακίνησης όσο και τα αξιοθέατα και το φυσικό 
πλούτο ώστε να αποτελέσουν σημαντικό προορισμό για τον συνεδριακό τουρισμό.

Πηγές: HAPCO Δελτία Τύπου, ICCA Statistics 2017-2019, ΙΝΣΕΤΕ, Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού της Ελλάδας

• Η Κέρκυρα προσφέρεται για συνεδριακό τουρισμό, διαθέτοντας συνεδριακές εγκαταστάσεις κυρίως σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 
μέχρι 600 συνέδρων. 

• Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη της Κέρκυρας έχει κατασκευάσει σε απόσταση 200 μέτρων από την πόλη ένα συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 
συνέδρων, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα εξοπλισμένο και δεν λειτουργεί. Επίσης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας διαθέτει συνεδριακές εγκαταστάσεις. 

• Η Ζάκυνθος προσφέρει περιορισμένη συνεδριακή υποδομή. Μόνο ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 300 συνέδρων ενώ σε 
αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται και η Κεφαλονιά (ξενοδοχείο 5 αστέρων με δυνατότητα φιλοξενίας 400 συνέδρων). 
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Σε ότι αφορά τον Αγροτουρισμό, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση μίας 
εμπεριστατωμένης εικόνας, παρότι υφίσταται Ένωση Αγροτουρισμού Ιονίων Νήσων και είναι μέλος του Συνδέσμου Ενώσεων 
Αγροτουρισμού Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα νησιά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες, 
χωρίς, όμως να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν αγροτουριστικές.

Αγροτουρισμός | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

Πρότυπες Αγροτουριστικές Μονάδες

Βιολογικό αγρόκτημα Λιθίες
• Το βιολογικό αγρόκτημα Λιθίες απλώνεται σε μια έκταση 55 

στρεμμάτων με ελαιώνες, αμπέλια και άλλα οπωροφόρα δένδρα, στο κέντρο 
της διαδρομής του Βασιλικού, εντός την ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου, και είναι ιδανικό για διακοπές μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον.

• Κατά την παραμονή στο αγρόκτημα ο επισκέπτης θα γευτεί πολλά από τα 
βιολογικά προϊόντα που παράγει η οικογένεια Γιαννούλη όπως μέλι, κρασί, 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά. 

• Τα σπίτια του αγροκτήματος Λιθίες βρίσκονται στον Βασιλικό στην 
νοτιοανατολική Ζάκυνθο. Χτισμένα σε ένα μικρό ύψωμα έχουν θέα προς τη 
θάλασσα, ενώ μπροστά τους απλώνεται το πευκοδάσος του Βασιλικού.

• Το αγρόκτημα Λιθίες διαθέτει εύκολη πρόσβαση στις πανέμορφες παραλίες 
του χωριού, όπως η παραλία του Γέρακα, η οργανωμένη πλάζ του Αγίου 
Νικολάου, το γραφικό λιμανάκι του Πόρτο Ρώμα ή η μεγάλη σπιάντζα με τους 
αμμόλοφους και τα σπάνια κρίνα.

• Λειτουργεί παραδοσιακό εστιατόριο, που βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο 
αγρόκτημα, και παρασκευάζει πιάτα με αυθεντικές ζακυνθινές συνταγές από 
προϊόντα εσωτερικής ή τοπικής παραγωγής. Επίσης διαθέτει σπιτικό κρασί και 
τσίπουρο από το αμπέλι του αγροκτήματος.

Βιολογικό αγρόκτημα Θεριανός
• Διακοπές στο οικολογικό αγρόκτημα της οικογένειας 

Θεριανού , σε Βίλες αγροτουρισμού ιδανικές για οικογένειες, 
ζευγάρι , παρέες στην Καλλιθέα Ζάκυνθου, στο κέντρο του 
νησιού, προσφέροντας ένα καταπράσινο γραφικό τοπίο.

• Κατά την παραμονή στο βιολογικό αγρόκτημα ο 
επισκέπτηςμπορεί να συμμετέχει στις διάφορες αγροτικές 
εργασίες και δραστηριότητες. Μπορεί να ταΐσει τα οικόσιτα 
ζώα του αγροκτήματος, να φυτέψει στους βιολογικούς 
λαχανόκηπους, να κλαδέψει τις ελιές και τα δέντρα του 
κτήματος και να περιποιηθούμε τα αμπέλια και τις ελιές. 

• Οι 4 ανεξάρτητες κατοικίες - βίλλες λειτουργούν όλο τον 
χρόνο και κατασκευάστηκαν σαν αυτόνομες αγροτουριστικές 
επαύλεις σε μορφή μαιζονέτας διατηρώντας την παραδοσιακή 
Ζακυνθινή αρχιτεκτονική.

• Οι βίλες βρίσκονται κοντά στο βουνό του Βραχίονα και μόλις 5 
λεπτά από την παραλία των Αλυκών και του Αλυκανά.

Βιολογικό φάρμα Βιοπόρος
• Το αγρόκτημα βρίσκεται νοτιοδυτικά του νησιού της Κέρκυρας και 

εκτείνεται ως τις όχθες της λιμνοθάλασσας Κορισσίων. Έχει έκταση 
περίπου 70 στρέμματα, και στο μεγαλύτερο μέρος του είναι 
δεντροφυτεμένο με διάφορες ποικιλίες ελιάς.

• Η παραγωγή λαδιού, μαζί με την μελισσοκομία, είναι οι δύο βασικές 
αγροτικές παραγωγές του κτήματος. Σε αυτές τις δύο, προστίθενται 
η καλλιέργεια βοτάνων, και η μικρή κτηνοτροφική μονάδα, που 
διατηρεί.

• Το κτήμα είναι επισκέψιμο από το 2008, και ο επισκέπτης έχει την 
δυνατότητα να φιλοξενηθεί ,σε μία από τις δύο κατοικίες που 
βρίσκονται εντός. Οι καλλιέργειες πιστοποιούνται βιολογικές μέσω 
της TUV AUSTRIA.

• Ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σε: μαθήματα μαγειρικής, 
εκμάθηση σαπωνοποίησης και καλλυντικών, σε αγροτικές 
δραστηριότητες, να κάνει πεζοπορία στη λίμνη Κορισσίων,  
παρατήρηση πουλιών στην λίμνη Κορισσίων για τους λάτρεις των 
πουλιών όπως γεράκια, αετοί, πάπιες, ερωδιούς και ακόμη και 
φλαμίνγκο

Πηγές: exormiseis, agrotourismos, lithies house, therainos villas, agroxenia, Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας
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Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους

• Στην Ζάκυνθο υπάρχουν οι Γαλάζιες Σπηλιές (πρόσβαση με μικρό/μεσαίο σκάφος), το Μαραθονήσι νησί της Χελώνας (σημείο ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καρέτα). 

• Στην Κεφαλονιά η Θαλάσσια σπηλιά Μελισάνη (20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με σταλακτίτες ηλικίας 20 χιλιάδων ετών) και το Σπήλραιο Δρογκαράτης
(«ζωντανό» σπήλαιο καθώς η δημιουργία του είναι σε εξέλιξη, χρονολογείται άνω των 100 εκατ. ετών). 

• Στην Κέρκυρα το τοπίο του Ερημίτη είναι σε μεγάλο βαθμό παρθένο με μόνο ήπιες ανθρώπινες παρεμβάσεις σε λίγα σημεία. Η μοναδική ομορφιά του τοπίου 
συνίσταται στο φυσικό ανάγλυφο με συνεχή εναλλαγή λόφων, μικρών κόλπων και γαλήνιων παραλιών, την πυκνή βλάστηση και του γαλαζοπράσινου χρώματος των 
θαλάσσιων υδάτων. 

• Στην Λευκάδα υπάρχουν μεταξύ άλλων τα φαράγγια  της Μέλισσας, των Χαραδιάτικων και του Δημοσαρίου, σώζονται ακόμη πολύ παλιοί νερόμυλοι, μάρτυρες της 
αγροτικής ευημερίας του παρελθόντος.

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν 22 περιοχές Natura 2000, μεταξύ των οποίων το καλόν όρον Κεφαλονιάς, ο Εθνικός Δρυμός Αίνου, η Αλυκη Λευκίμμης, η 
περιοχή χορτάτων ενώ λειτουργεί και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

Χλωρίδα & Πανίδα

• Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Λευκαδίτικου περιβάλλοντος είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη χλωρίδα. Η Λευκάδα, όπως όλα τα Επτάνησα, 
λόγω των πολλών βροχοπτώσεων που χαρακτηρίζει το κλίμα τους, ανέπτυξε ένα ζηλευτό πλούτο φυτικών ειδών που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη. Φυτά σπάνιας 
ομορφιάς όπως οι παιώνιες στον ορεινό όγκο ή το Παγκράτιο που κατακλύζει την παραλιακή ζώνη, η αρενάρια της Λευκάδας κ.λπ. είναι ένα μικρό παράδειγμα τι μπορεί 
να συναντήσει ο απλός επισκέπτης αλλά και ο εξειδικευμένος φυσιοδίφης. Οι δύο λιμνοθάλασσες της Λευκάδας - Διβάρια ή Ιβάρια κατά τους ντόπιους - αποτελούν 
μοναδικούς βιότοπους, ιδιαίτερα από τον Χειμώνα μέχρι την Άνοιξη που σφύζουν από ζωή, καθώς γεμίζουν με πλήθη μεταναστευτικών πουλιών.

• Η χλωρίδα της Κέρκυρας αποτελείται από περισσότερα από 1340 taxa (είδη και υποείδη) ενώ πλουσιότερες οικογένειες είναι τα ψυχάνθη, τα αγρωστώδη και τα 
Σύνθετα. Το νησί της Κέρκυρας διαθέτει και έντονη πανίδα ενώ στην λίστα προστασίας υπό εξαφάνιση βρίσκεται η Βίδρα (Lutra lutra) η οποία ζει στην Λιμνοθάλασσα 
Αντινιώτη και το μοναδικό είδος τροπικής σαύρας στην Ευρώπη (Laudakia stellio, Σκούτζικας).

• Η χλωρίδα της Κεφαλονιάς είναι ιδιαίτερα πλούσια ενώ μόνο στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού του Αίνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 είδη φυτών, οκτώ ενδημικά 
είδη και υποείδη με τρία από αυτά αποκλειστικά ενδημικά του Αίνου. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πανίδα της περιοχής με κυριότερα καταγεγραμμένα 
θηλαστικά είδη την αλεπού, το λαγό και πετροπέρδικα, τον φιδαετό, το ενδημικό κοράκι.  Όσον αφορά την Ζάκυνθο η διασημότερη άγρια φύση που συνδέεται με το 
νησί είναι οι χελώνες Caretta Caretta και οι φώκιες Μονάχους Μονάχους.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
προϊόντων Οικοτουρισμού, ανταγωνιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ιόνιοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, gtp, golefkas, Visit Greece 
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Τα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς
όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, τοπία φυσικού κάλλους, κτλ., τα οποία προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών.

Οικοτουρισμός | Άλλοι φυσικοί πόροι & δραστηριότητες

Άλλοι Φυσικοί 
Πόροι

& Δραστηριότητες

• Φαράγγια: το φαράγγι της Μέλισσας στους Σφακιώτες (Λευκάδα), το φαράγγι στο Δημοσάρι (Λευκάδα), Φαράγγι Πύλου (Ζάκυνθος), 
φαράγγι της Γραδούς (Κεφαλονιά), Φαράγγι του Πόρου (Κεφαλονιά)

• Σπήλαια:Σπήλαιο Δρογκαράτης (Κεφαλονιά), Σπήλαιο των Νύμφων (Ιθάκη),Σπήλαιο Λουτσών (Κέρκυρα), Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα (Κέρκυρα), 
Σπηλιά του Δαμιανού (Ζάκυνθος)

• Καταρράκτες: οι καταρράκτες του Νυδριού μέσα στο καταπράσινο και δροσερό τοπίο (Λευκάδα) , Καταρράκτες στο φαράγγι της Γραδούς
(Κεφαλονιά)

• Υδροβιότοποι: Λίμνη Κορισσίων (Κέρκυρα), Λιμνοθάλλασα Αντινιώτη (Κέρκυρα), περιοχή της Λιμνοθάλασσας στην πόλη της Λευκάδας ( 
μεταναστευτικός σταθμός πουλιών, χαρακτηρισμένος από τη συνθήκη RAMSAR ως υδροβιότοπος διεθνούς σημασίας), Λίμνη Κεριού 
(Ζάκυνθος)

• Λίμνες: Λίμνη Μπρεντάνου (Κέρκυρα), Λίμνες Γαϊδαράνας (Κέρκυρα), Καβουρόλιμνη (Κέρκυρα)

• Ορεινοί Όγκοι: Παντοκράτορας (υψηλότερο βουνό της Κέρκυρας), Αίνος (το μόνο υψηλό βουνό της Κεφαλονιάς), Μέγα όρος (Λευκάδα), 
Άγιος Ηλίας (Λευκάδα), όρος Σταυρωτά (Λευκάδα)

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ιόνιοι Νήσοι| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας
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Τα προϊόντα των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρά τον μικρό αριθμό τους, κατέχουν σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά 
ενώ ένα σημαντικό μέρος του ανήκει είτε σε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είτε αφορά ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Γαστρονομίας των Ιονίων 
Νήσων.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Αγροτικά 
Προϊόντα Ιονίων 

Νήσων

• Φρούτα και Ξηροί Καρποί: Κουμ- κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ), Σταφίδα Ζακύνθου (ΠΟΠ)

• Ελαιόλαδο: Ζακύνθου (ΠΓΕ), Κεφαλλονιάς (ΠΓΕ), Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (ΠΓΕ)

• Οίνοι : Τα νησιά του Ιονίου, μαζί με τις Κυκλάδες, είναι στην κυριολεξία η Κιβωτός των γηγενών ποικιλιών αμπέλου. Σχεδόν όλες οι ποικιλιές
είναι διαφορετικές από νησί σε νησί. Όσον αφορά τους οίνους αναφέρονται οι Ρομπόλα (ΠΟΠ), Μοσχάτος Κεφαλονιάς (ΠΟΠ), Μαυροδάφνη 
Κεφαλονιάς (ΠΟΠ), Τοπικός Οίνος Κέρκυρας (ΠΓΕ), Τοπικός Οίνος Λευκάδας (ΠΓΕ), Τοπικός Οίνος Ζακύνθου (ΠΓΕ), Βερντέα Ζακύνθου (ΠΓΕ)

• Τυριά : Φέτα Κεφαλονιάς

• Υπάρχουν ακόμα πολλά και ποικίλα αγροτικά προϊόντα των Ιονίων Νήσων, που, συνάμα, με μάντολες και μαντολάτα, γλυκά του κουταλιού 
και ταψιού, λικέρ από φρούτα, δημιουργούν τον όμορφο καμβά της παραδοσιακής αγροτικής ζωής στα Επτάνησα.

• Παραδοσιακά προϊόντα: Φακή Εγκλουβή, Αλλαντικό Νούμπουλο Κέρκυρας , Νεροκρέμμυδο Ζακύνθου ,Πεπόνι Ζακύνθου, Τομάτα Παξών, 
Μικρόκαρπη φράουλα Κέρκυρας, Σκόρδο Ερύσσου Κεφαλονιάς, Πεπόνι Ερύσσου Κεφαλονιάς

• Στο καλάθι της Περιφέρειας των Ιονίων νήσων περιλαμβάνονται ακόμα κηπευτικά προϊόντα, όσπρια, εσπεριδοειδή, κτηνοτροφικά προϊόντα, 
προϊοντα ιχθυοκαλλιέργειας / αλιείας και το μέλι

Σήματα 
Πιστοποίησης

• Πέρα των Πιστοποιήσεων ΠΟΠ και ΠΓΕ δεν εμφανίστηκαν σήματα πιστοποίησης που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Visit Greece, Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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Στην Περιφέρεια Ιονίου υπάρχει 1 εστιατόριο βραβευμένο με 2 Χρυσούς Σκούφους. Σημαντική διάκριση αποτελεί και το Βραβείο 
Ελληνικής Κουζίνας που έχει απονεμηθεί συνολικά σε 2 εστιατόρια/ταβέρνες της Κέρκυρας. Επίσης, πληθώρα ξενοδοχείων επιλέγουν 
το σήμα "Ελληνικό Πρωινό" ως πιστοποίηση της τοπικής γαστρονομίας των ξενοδοχείων της Περιφέρειας.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Βραβεύσεις/πιστοποιήσεις

Πηγές: Εστιατόρια Αττικής | Χρυσοί Σκούφοι (2020), Περιφέρεια Ιονίου | Ελληνικό Πρωινό, Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ελληνικό Πρωινό» 

Ενδεικτικά 5* ξενοδοχεία:
Ζάκυνθος:
• Galaxy Beach Resort
• Zante Park Resort & Spa
• Zante Maris
• Zante Maris Suites
• Caravel Zante
• Mediterranean Beach Resort & Spa
• Aqua Bay
• The Bay Hotel & Suites
• Eleon Grand Resort & Spa
Κεφαλονιά:
• Regina Dell’ Acqua Resort
Κέρκυρα:
• Marbella Nido Suite Hotel & Villas
• Kontokali Bay Resort And Spa
• Aquis Sandy Beach Resort
• Grecotel Corfu Imperial
• Marbella Corfu
• Grecotel Eva Palace

ΠΕ Κέρκυρας:
• Etrusco (17/20)

– Κέρκυρα - Κάτω Κορακιάνα
– Στο καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, ο Έκτορας Μποτρίνι και η ομάδα του συνεχίζουν 

να παρουσιάζουν μια πρωτοποριακή κουζίνα επιδεικνύοντας απίστευτη 
δημιουργικότητα σε μια σειρά μενού με την επωνυμία «Άκρον Άωτον» και πηγή 
έμπνευσης παραδοσιακές κερκυραϊκές σπεσιαλιτέ και ιταλικές γευστικές μνήμες. 

Χρυσοί Σκούφοι 2020  (1)

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2020 (2)

• Κέρκυρα: Toula's Gastronomy, Pomo d' Oro

• ΠΕ Κέρκυρας: Κουµ-κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ), 
Ελαιόλαδο Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (ΠΓΕ) 

• ΠΕ Ζακύνθου: Σταφίδα Ζακύνθου (ΠΟΠ), 
Ελαιόλαδο Ζακύνθου (ΠΓΕ)

• ΠΕ Κεφαλληνίας: Ελαιόλαδο Κεφαλληνίας (ΠΓΕ)  

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ1

1.Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 
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Ο οινοτουρισμός στην Περιφέρεια Ιονίου, παρουσιάζεται μέσα από τις πολιτιστικές και οινικές διαδρομές στα τέσσερα μεγαλύτερά 
νησιά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Κέρκυρα, προσφέροντας στον επισκέπτη μια πλούσια εμπειρία από πολιτιστικά μνημεία 
καθώς και αμπελώνες και επισκέψιμα οινοποιεία.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

Πηγές: Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου | Wines of Greece, Ιόνιο | Οινικές εξερευνήσεις

Αξιοποιήσιμες δυνατότητες στον οινοτουρισμό έχουν τα 4 μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας, όπως η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά, 
η Λευκάδα και η Κέρκυρα.

– Η Ζάκυνθος είναι το πιο εύκολα προσβάσιμο νησί και έχει μεγάλη αμπελουργική και οινική ιστορία. Το παραδοσιακό κρασί 
της Ζακύνθου είναι η λευκή ΠΓΕ Βερντέα Ζακύνθου. Το θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου, στο νότιο τμήμα του νησιού στην 
περιοχή Λαγανά, είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta. Η Ζάκυνθος είναι δημοφιλέστατος 
τουριστικός προορισμός και προσφέρεται για οινοτουρισμό στο Ιόνιο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με πολλές 
παραλίες, όπως η εντυπωσιακή παραλία Ναυάγιο. Οι τουρίστες, μεταξύ άλλων, μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο 
Ζακύνθου, το μουσείο Σολωμού, το κάστρο της πόλης Ζακύνθου, τη μονή Αναφωνήτριας, τον πύργο Αμπελοράβδη και το 
μουσείο φυσικής ιστορίας Χέλμη.

– Ο αμπελώνας της Κεφαλλονιάς παράγει τους οίνους ΠΟΠ Ρομπόλα Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς, ΠΟΠ 
Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου και ΠΓΕ Μαντζαβινάτα. Η Κεφαλλονιά έχει πολλά όμορφα μέρη, από τα οποία 
ξεχωρίζουν η Άσος, ο Μύρτος και το Φισκάρδο. Το αρχαιολογικό μουσείο Αργοστολίου, το Κοργιαλένειο μουσείο, το 
μουσείο ιδρύματος Κοσμετάτου, η μονή Αγίου Γερασίμου, το κάστρο Αγίου Γεωργίου, το λιμναιοσπήλαιο Μελισσάνη και το 
παραδοσιακό ελαιοτριβείο Καμιναράτων στην Παλική είναι κάποια από τα σημαντικά αξιοθέατα του νησιού.

– Η Λευκάδα, είναι επίσης εύκολα προσβάσιμη καθώς συνδέεται μέσω γέφυρας με τη Στερεά Ελλάδα. Ο αμπελώνας της 
Λευκάδας παράγει τους οίνους ΠΓΕ Λευκάδα, που στην ερυθρή τους εκδοχή είναι τα μόνα κρασιά ΠΟΠ ή ΠΓΕ του Ιονίου 
που περιέχουν ξενική ποικιλία. Το Κάστρο Αγίας Μαύρας, το αρχαιολογικό μουσείο Λευκάδας, η βιβλιοθήκη Λευκάδας που 
στεγάζει και το μουσείο βυζαντινών εικόνων είναι ορισμένα από τα αξιοθέατα, που τοποθετούν το νησί στους σημαντικούς 
οινοτουριστικούς προορισμούς στο Ιόνιο.

– Ο οινοτουρισμός στο Ιόνιο ολοκληρώνεται στο βορειότερο νησί την Κέρκυρα. Ο αμπελώνας της Κέρκυρας παράγει τους 
λευκούς οίνους ΠΓΕ Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός με πληθώρα πολιτιστικών επιλογών, 
όπως την παλαιά πόλη της Κέρκυρας, τα φρούρια της πόλης, τον αρχαιολογικό χώρο Παλαιόπολης και τα ιερά στο Mon 
Repos, το αρχαιολογικό μουσείο Παλαιόπολης, το μουσείο ασιατικής τέχνης, το Αχίλλειο, το Ποντικονήσι, την 
Παλαιοκαστρίτσα και το λαογραφικό μουσείο Μέσης.

Διαδρομές κρασιού

Οινοποιείο Νησί

• Callinico Wines
• Κτήμα Αγρία-Οικογένεια Κομούτου 
• Κτήμα Γράμψα
• Οινόλπη 
• Οινοποιείο Αφοί Σολωμού

Ζάκυνθος

• Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας
• Ορεάλιος Γη
• Ainos Wines
• Οινοποιία Divino

Κεφαλονιά

• Οικογένεια Γραμμένου
• Ambelonas Corfu Κέρκυρα

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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Για τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων υπάρχουν αρκετά γήπεδα και στάδια σε όλα τα μεγάλα νησιά ενώ συχνότερες εγκαταστάσεις 
είναι τα κολυμβητήρια, τα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 αλλά και τα γήπεδα τένις.

Sports & Activities | Εγκαταστάσεις, υποδομές

Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (κολυμβητήριο, γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης, κ.α.), γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, 8x8, 11x11, γήπεδο κρίκετ, 
γήπεδο κροκέτ, γήπεδα τένις, κ.α.

Κέρκυρα

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη διαθέτουν συνολικά δέκα έξι (16) γήπεδα ποδοσφαίρου (τα 9 
ενεργά και τα 7 ανενεργά), δύο (2) κλειστά γυμναστήρια, ένα στο Αργοστόλι και ένα 
στο Ληξούρι, ένα κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών στο Αργοστόλι, ένα 
Ολυμπιακό προπονητήριο στο Αργοστόλι, αρκετά γήπεδα 5χ5 και ανοικτές αθλητικές 
εγκαταστάσεις με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, και τένις.

Κεφαλονιά - Ιθάκη

Κολυμβητήριο, Δημοτικό Στάδιο, κλειστό γυμναστήριο 8 δημοτικά γήπεδα 
ποδοσφαίρου, γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 κτλ, γήπεδα τένις

Λευκάδα

Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθιων Ολυμπιονικών, κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5
κ.α. αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ζάκυνθος

Γκολφ

• Στην Κέρκυρα συναντάμε ένα γήπεδο γκολφ, το Corfu
Golf Club. Το γήπεδο γκολφ της Κέρκυρας βρίσκεται
στο κέντρο του νησιού στο Λιβάδι του Ρόπα. 

• Άνοιξε το 1973 και σχεδιάστηκε από τον Ελβετό 
αρχιτέκτονα Donald Harradine. Το γήπεδο
καταλαμβάνει έκταση 668 στρεμμάτων και έχει 18 
τρύπες. 

• Στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά συναντάμε 
εγκαταστάσεις mini Golf.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας

Πεζοπορία

• Σε όλα τα νησιά υπάρχουν δεκάδες σημεία για πεζοπορία είτε παραθαλάσσια είτε ορεινά ή ακόμα και σε οικιστικούς ιστούς, ενώ υπάρχουν 
σχετικοί σύλλογοι και ομάδες, καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία οργανώνουν σχετικές εκδρομές.

• Σε όλα τα μεγάλα νησιά υπάρχουν ορειβατικοί σύλλογοι, δεν παρατηρείται, όμως σε κάποιο από αυτά έντονη ή πρωταθλητική δραστηριότητα 
στον συγκεκριμένο τομέα. Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν ορειβατικά καταφύγια και οι εκδρομές αναρρίχησης και ορειβασίας συχνά 
πραγματοποιούνται με διοργάνωση μετακινήσεων εκτός της Περιφέρειας.

Ορειβασία - Αναρρίχηση

Κέρκυρα
• Μονοπάτι Ερημίτη
• Παλιά Περίθεια –

κορυφή Παντοκράτορα
• Στρίνυλος – Κρανούλα –

κορυφή Παντοκράτορα
• Άγιος Σπυρίδωνας 

Περίθειας –
Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη

• Χωριό Νύμφες –
καταρράκτες Νυμφών

Λευκάδα
• Άγιος Ηλίας - Βουρνίκας
• Άγιος Νικόλαος – Βασιλική
• Κύκλος στα Κολυβατά
• Κολυβατά – Νικιάνα
• Κομήλιο - Αθάνι,
• Σπαρτοχώρι – Ακρ. Κεφάλι
• Καταρράκτες στο Νυδρί.

Κεφαλονιά
• Αίνος (Κεραίες) – Μέγας 

Σωρός
• Παραλία Αντίσαμος -

Κουτσουπιά
• Κυκλικός Περίπατος στο 

Φανάρι μέσω μονοπατιών
• Αντίσαμος - Πόρος
• Μονοδένδρι – Χαλιωτάτα
• Θέματα - Καραβόμυλος,
• Κουλουράτα - Σάμη,
• Άγιος Ελευθέριος –

Αγραπιδιές,
• Δραπανίτικα – Άσσος και
• Φαράγγι Γραδούς

Ζάκυνθος
• Κλίμα – Φάρος Σχινάρι
• Έξω Χώρα - Καμπί
• Αναφωνήτρια – Σπηλιά 

Αγίου Γερασίμου
• Άνω Βόλιμες – Φάρο
• Σπηλιά Σπηλιώτισσας
• Βολίμα – μονή Αγίου 

Ανδρέα

Όλα τα νησιά της Περιφέρειας διαθέτουν και πληθώρα περιπατητικών διαδρομών και δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να 
πραγματοποιήσουν Τουρισμό Περιπέτειας θαυμάζοντας μοναδικά τοπία και συνδυάζοντας το βουνό με την θάλασσα. 

Ιθάκη
• Μαραθιάς – Παναγία 

Σπηλιώτισσα
• Σπήλαιο Ρίζες 
• Αναφωνήτρια – Σπηλιά Αγίου 

Γερασίμου
• Παλαιοχώρα – Σπήλαιο Νυμφών -

Βαθύ,
• Ανεμοδούρι – Αρεθούσα Κρήνη,
• Σκινός - Γιδάκι,
• Αετός – Κάστρο Αλαλκομενών,
• Εξωγή – Ρουσάνο – Τρεις 

Λαγκάδες – Σταυρός ή Πόλη,
• Ανωγή – Βίγγλα – Ράχη
• Πλατρειθιάς (Γεφύρι) – Σχολή 

Ομήρου – Εξωγή

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας

• Και τα τέσσερα μεγάλα νησιά προσφέρονται τόσο για απλές διαδρομές με ποδήλατο, όσο και για ορεινή ποδηλασία, στα εσωτερικά των νησιών. 
Οργανωμένα clubs με προγράμματα ορεινής ποδηλασίας λειτουργούν σε αρκετά μέρη των νησιών. Ακόμα σε όλα τα νησιά υπάρχουν γραφεία 
ενοικιάσεως ποδηλάτων. 

Ανεμοπτερισμός/ Αλεξίπτωτο Πλαγιάς

• Παρέχονται υπηρεσίες στην Λευκάδα στην περιοχή Κάθισμα.

Ιππασία
• Λευκάδα: Στην πεδιάδα της Βασιλικής αλλά και στον ελαιώνα της πόλης της Λευκάδας, υπάρχουν σχολές ιππασίας.
• Κέρκυρα: Λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκμάθησης ιππασίας.
• Ζάκυνθος: Λειτουργούν επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εκμάθησης. 

Ιστιοπλοϊα

• Στο Ιόνιο διοργανώνεται κάθε χρόνο το Ιστιοπλοϊκό Ράλι Ιονίου. 
• Windsurfing: Η παραλία της Βασιλικής στη Λευκάδα αποτελεί μία από τις γνωστότερες του κόσμου για windsurfing
• Kitesurfing: Στους Μύλους της Λευκάδας,.

Αθλητικές Διοργανώσεις

• Εκτός του Ιστιοπλοϊκού Ράλι Ιονίου, διοργανώνονται κάθε χρόνο οι ακόλουθες αθλητικές εκδηλώσεις, τοπικού, κυρίως, βεληνεκούς, με
χαρακτηριστικότερα το Φεστιβάλ Θαλασσίων αθλημάτων στη Βασιλική της Λευκάδας.

Ποδηλασία

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας, Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας

Νησιά
Περιφέρειας

Γενικά 
Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας Ιδιωτικές 

Κλινικές

Κέρκυρα 1 + 1 
(Ψυχιατρικό) 4 7

Λευκάδα 1 1

Κεφαλλονιά 2 2 2

Ζάκυνθος 1 1 1

Σύνολο 5 8 10

Πηγές: 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), Η ανάπτυξη του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας | ΔιαΝΕΟσις (2019), 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει υγειονομικές υποδομές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να προσελκύσουν 
Ιατρικό Τουρισμό στο νησί. 

• Στην Ελλάδα, ο τομέας της μακράς διαμονή - παραχείμασης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και δεν υπάρχουν τουριστικές μονάδες ή κατοικίες που να προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες υγείας 
σε ηλικιωμένους τουρίστες του εξωτερικού. 

• Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται κινητικότητα και πρόθεση για την οργάνωση και λειτουργία τέτοιων μονάδων παραχείμασης κυρίως στα ελληνικά νησιά (Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα) από 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή μέσω διεθνών συνεργασιών Σε λειτουργία υπάρχουν και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με εξειδίκευση στην άνοια, καθώς και ιατρικά κέντρα και ιαματικά λουτρά τα 
οποία προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού και θεραπείες για την οστεοπόρωση και τα ρευματοειδή νοσήματα.

Τουρισμός 3ης Ηλικίας

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λειτουργούν συνολικά 6 νοσοκομεία, 9 Κέντρα Υγείας, και 10 Ιδιωτικές Κλινικές. 

• Επιπρόσθετα, οι διαθέσιμες Νοσοκομειακές κλίνες ξεπερνούν τις 2.300 ενώ ο αριθμός κλινών στα Κέντρα Υγείας 
ανέρχεται σε 64 και το Ιατρικό προσωπικό σε αυτά αριθμεί 88 ιατρούς. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, εμφανίζουν ελλείψεις, τόσο σε εξοπλισμό, 
όσο και σε προσωπικό. Επίσης, για τον τομέα της υγείας θα πρέπει να ληφθεί η εποχική ζήτηση λόγω της 
τουριστικής περιόδου.

• Ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων ασθενών σε μονάδες υγείας (νοσοκομεία και μονάδες ΠΕΔΥ/α’θμιας
υγείας) της Περιφέρειας ανά κάτοικο είναι 2,7 (2018) ελαφρώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο λόγο για τη χώρα 
και επιμερίζεται σε 1,2 για τα νοσοκομεία και 1,5 για τις μονάδες του Δικτύου Α’θμιας Υγείας (ΠΕΔΥ).

• Η ενδοπεριφερειακή κατανομή των επισκέψεων στα νοσοκομεία δεν είναι ανάλογη του πληθυσμού των νησιών, 
με το ΓΝ Κέρκυρας να δέχεται το 26,7% των συνολικών επισκέψεων όταν στην ΠΕ Κέρκυρας αναλογεί το 50,2% του 
πληθυσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Επίσης, παρότι η αναλογία «γενικών ιατρών» προς «εξειδικευμένους» 
είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο της χώρας (6,3% έναντι 4,7%), είναι υπο-διπλάσια με βάση τα συγκριτικά 
στοιχεία με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιατρικός Τουρισμός

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιημένο κέντρο θαλασσοθεραπείας, ωστόσο υπάρχουν ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες Spa.

• Στην Ζάκυνθο, Στην περιοχή Καρώνης, στο δημοτικό διαμέρισμα των Ορθονίων, βρίσκεται η παραλία Ξύγγια, 20 χλμ. βόρεια της πόλης της Ζακύνθου. Η θάλασσα γύρω από τη θειούχα πηγή έχει 
χρώμα λευκό, το οποίο οφείλεται στις κροκίδες κολλοειδούς θείου, που προέρχονται από την αναγωγή θειϊκών και θειούχων ενώσεων. Θεωρείται θεραπευτικό για δερματικές παθήσεις.

Τουρισμός Ευεξίας
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, 2016-2019  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ενώ βρίσκεται στην 6η θέση όσον 
αφορά τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 από την 5η θέση όπου βρισκόταν το 2016 σημειώνοντας σημαντική θετική 
μεταβολή την περίοδο 2016-2019 (+24,04%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13% | 7η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας 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 Ιονίων Νήσων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 2,5 εκατ. το 2016 σε 3 εκατ. επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του 24,0%. η οποία 
είναι ασθενώς μικρότερη της μέσης μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+29,13%)

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη με εξαίρεση την περίοδο 2018-2019. Πάρα ταύτα διατηρείται η ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων καθώς ο αριθμός των 
επισκεπτών κινείται πλησίον των 3 εκατομμυρίων την περίοδο 2017-2019 σε σχέση με 2,5 εκατ. επισκέπτες το 2016.

• Στην ανάλυση των επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (35,3% το 2019 και 32,1% κατά μέσο όρο ) και άρα ένας στους τρείς 
επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• Συγκεκριμένα το μερίδιο των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπερνάει το άθροισμα των επόμενων δύο στην κατάταξη χωρών, ήτοι της Ιταλίας και της Γερμανίας (10,3% και 11,5% αντίστοιχα για το έτος 
2019). Οι παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν το 21,0% κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία και άρα ένας στους πέντε επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέρχεται από την Γερμανία ή την Ιταλία. Οι τρείς 
παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 50,0% και άρα ένας στους δύο επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέρχεται από κάποια από τις συγκεκριμένες χώρες, μαρτυρώντας την 
σημαντικότητα των συγκεκριμένων χωρών για την Περιφέρεια.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Γερμανία (+50,2%) και η Ιταλία (+49,3%) ενώ σημαντική 
δυναμική εμφανίζουν και οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (+28,9%).

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Πολωνία, την Ρωσία και την Γαλλία με τους τελευταίους να μειώνονται κατά 43,4% από 131 χιλιάδες το 2016 σε 74 χιλιάδες το 2019.

• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα ένας στους δύο επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Γερμανία.

• Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Γερμανία αυξάνονται από 1,3 εκατομμύρια το 2016 σε 1,7 εκατομμύρια το 2019.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία). Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης επισκεπτών από το 
Ηνωμένο Βασίλειο (η πολυπληθέστερη κατηγορία) κατά +28,9% σε σχέση με το 2016 ενώ σημαντική θετική μεταβολή εμφάνισαν οι 
επισκέπτες από την Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τις Λοιπές Χώρες.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική 
εμφανίζει το οι επισκέπτες από Αυστρία (+61,3%) ενώ 
σταθερός παραμένει σχετικά ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο (+3,4%).

• Σημαντική αύξηση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Ιταλία (+25,7%) και την 
Γερμανία (+12,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση 
πραγματοποιήθηκε από τους επισκέπτες από την Γαλλία 
(-57,4%).

• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον 
αριθμό των Επισκέψεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνουν 
ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. 

• Βάσει των παραπάνω τρείς στις δέκα διανυκτερεύσεις 
προκύπτει από επισκέπτη από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ 
δύο στις δέκα διανυκτερεύσεις αφορούν επισκέπτη από 
την Ιταλία ή την Γερμανία.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη. Υψηλότερο 
ποσοστό εμφανίζουν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίο 2019 αφορούν πάνω από μια στις τρεις διανυκτερεύσεις ενώ 
ακολουθούν με σχεδόν τρείς στις δέκα διανυκτερεύσεις οι επισκέπτες από τις Λοιπές χώρες.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά μόνο τους επισκέπτες από την Ρωσία 
(από 10,6 το 2016 σε διανυκτερεύσεις στις 12,6 το 2019), την Αυστρία (από 8,7 
διανυκτερεύσεις σε 9,4 διανυκτερεύσεις) και τις Λοιπές χώρες (από 7,2 διανυκτερεύσεις σε 
7,9 διανυκτερεύσεις) ενώ το σύνολο των υπόλοιπων χωρών εξέτασης εμφανίζει σημαντικές 
μειώσεις.

• Από τις σημαντικότερες αγορές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μείωση κατά -19,8% 
εμφανίζουν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (από 9,6 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 
7,7 διανυκτερεύσεις το 2019), μείωση κατά -25,0% από την Γερμανία (από 9,7 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,3 διανυκτερεύσεις το 2019) και Ιταλία κατά -6,2% (από 8,4 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,9 διανυκτερεύσεις το 2019).

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 7,8 διανυκτερεύσεις (3η στην κατάταξη) για το έτος 2019 από 8,7 
διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του 10,9%, 10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την δυναμική και 
χαμηλότερη της μεταβολής  για το σύνολο της χώρας η οποία υπολογίζεται στο -5,45%) ενώ η αρνητική πορεία συνοδεύεται από την 
άνοδο του αριθμού επισκέψεων. 

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων εμφανίζει άνοδο σε σχέση με το έτος 2016 κατά +27,1% φτάνοντας τα 1,9 δισ. €.

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παραμένει σχετικά στάσιμη (+2,5%) από 611,9€ το 2016 σε 
627,1€ το 2019 (η υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη για την περίοδο εξέτασης), ενώ 
παρατηρείται αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από 70,0€ το 2016 σε 80,5€ το 2019)

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας 
παραμονής, ότι οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαμένουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα αλλά ξοδεύοντας τα ίδια χρήματα ανά επίσκεψη.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εσόδων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από ένα στα τρία € 
εισπράξεων (36,4% για την περίοδο 2016-2019) να αφορά τουρίστες από την συγκεκριμένη χώρα. 
Ακολουθούν οι επισκέπτες από την Γερμανία με 10,6% για το έτος 2019 και 11,0% για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης, και άρα ένα στα δέκα € εισπράξεων αφορά επισκέπτες από την 
Γερμανία. Σημαντικό ακόμα μερίδιο κατέχουν η Ιταλία και η Πολωνία σε ποσοστά τα οποία 
πλησιάζουν το 10,0% εκάστη. 

Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +27,11% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 8η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών), και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά +2,47% (ελάχιστα χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το 
σύνολο της χώρας, ήτοι +3,31% οδηγώντας την Περιφέρεια στην 9η θέση μεταξύ των Περιφερειών). Η Περιφέρεια εμφανίζει την 3η 
υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής 
μεταβολής της περιόδου 2016-2019, θετική μεταβολή εμφανίζει η πλειοψηφία των χωρών 
εξέτασης με πρώτη την Αυστρία (+77,1%) , την Ιταλία (+49,7%) και Γερμανία (+31,0%).

• Το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει μεταβολή κατά +24,8% από 605 εκατομμύρια € το 2016 σε 
755 εκατομμύρια το 2019.

• Πολύ σημαντική θετική μεταβολή εμφανίζει και η κατηγορία Λοιπές χώρες (+52,0%) από τις 
οποίες προέρχονται ένα στα τέσσερα € εισπράξεων το έτος 2019.

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσιάζει σχετική στασιμότητα μεταξύ των ετών 2016 και 
2019 (από 611,9€ σε 627,1€).

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 15,0% την περίοδο εξέτασης στα 80,5€ 
το 2019 από 70,0€  το 2016 ενώ σημαντικές θετικές μεταβολές εμφάνισαν οι χώρες 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία). 

Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στο +15,05%, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο 
όρο της χώρας (+9,27%) ενώ η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη εμφανίστηκε παράλληλα με την αρνητική τάση στην μέση 
διάρκεια διαμονής, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια στο συγκεκριμένο μέγεθος να καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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Ποσοστιαία μεταβολή εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019 
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Η Περιφέρεια παρουσιάζει ισχυρή αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 με συνολική μεταβολή 
+104,17% σε σχέση με 95,5% για το Σύνολο της χώρας, ενώ έρχεται 6η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά 
την δυναμική του μεγέθους και 4η στην κατάταξη όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό διεθνών αεροπορικών αφίξεων.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν θετική τάση, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να 
αγγίζει το 104,2% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 1,4 εκατ. αφίξεις κατ’ έτος σε 2,94 εκατομμύρια αφίξεις το 2019. 

• Οι ετήσιες μεταβολές των διεθνών αεροπορικών αφίξεων είναι όλες θετικές εκτός το 2019 με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να φτάνει το 9,5% και την μια αρνητική μεταβολή να είναι 
μόλις 0,4% επιβεβαιώνοντας την υψηλή θετική τάση του μεγέθους.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια Κέρκυρας και Ζακύνθου είναι 49,5% και 29,1% αντίστοιχα ενώ ακολουθεί το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς (11,2%) και Άκτιου 
(10,2%).
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Κατανομή ανά αεροδρόμιο

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, το 
οποίο συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 50% (51,3%) των διεθνών αφίξεων της 
Περιφέρειας την περίοδο εξέτασης 2010-2019, παρουσιάζει μία ανοδική τάση. Η 
συνολική αύξηση του αριθμού των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το έτος 
2019  για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, σε σχέση με το έτος 2010 αγγίζει το 
99,75% από 730 χιλιάδες αφίξεις το 2010 σε 1,46 εκατομμύρια αφίξεις το 2019.

• Όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, το 
οποίο αποτελεί προορισμό για τρείς στις δέκα διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (29,1% των 
αφίξεων για το έτος 2019 και 28,7% για την περίοδο 2010-2019), παρουσιάζει ξεκάθαρη 
ανοδική τάση, από 420 χιλιάδες αφίξεις το 2010 σε 860 χιλιάδες το 2019 (+103,8%). 

• Τα δύο αυτά αεροδρόμια συγκεντρώνουν το 79,97% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων 
για την περίοδο εξέτασης. 

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
εκατ., 2010-2019
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Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2010-2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει την 5η υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας για τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριος), κυρίως όμως λόγω της έλλειψης αφίξεων για τις περιόδους Ιανουάριος 
έως Μάρτιος και Νοέμβριος έως Δεκέμβριος.

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Ιονίων Νήσων

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εποχικότητα Διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας, 2019
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με 
υψηλότερη συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν άνω των 2,36 
εκατομμύρια αφίξεων πραγματοποιούνται τους μήνες Ιούνιο έως 
Σεπτέμβριο (από σύνολο 2,94 εκατ. Αφίξεων) και άρα οκτώ στις δέκα 
αφίξεις (80,3%).

• Η περίοδος Μάιος ως Οκτώβριος συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των 
διεθνών αεροπορικών αφίξεων (97,1%) και άρα σχεδόν το σύνολο των 
διεθνών αφίξεων πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Η τιμή του συντελεστή Gini δείχνει την υψηλή ανισοκατανομή σε 
σχέση με τους μήνες για το έτος 2019 ενώ πραγματοποιήθηκαν από 
μηδέν έως ελάχιστες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τους μήνες 
Ιανουάριο έως Μάρτιο και Νοέμβριο έως Δεκέμβριο. Τέλος ο δείκτης 
λαμβάνει την 5η υψηλότερη τιμή μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
επιβεβαιώνοντας την υψηλότερη ανισοκατανομή σε σχέση με τις 
λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 80,3%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 97,1%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 58,5%
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
σύνολο των αεροδρομίων της Ιονίων Νήσων 
παραμένει σταθερή κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο με τα ποσοστά αλλά και την 
ανισοκατανομή των μεγεθών μεταξύ των ετών 
εξέτασης να παραμένει σε παρόμοια επίπεδα. 

• Για το σύνολο της περιόδου 2010-2019 το 
81,83% των διεθνών αφίξεων 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος ενώ σχεδόν το σύνολο των 
αφίξεων πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
Μάιος έως Οκτώβριος (ποσοστό πλησίον του 
98,0% για όλα τα έτη εξέτασης).

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 81,31% 83,71% 82,96% 82,21% 80,26% 80,26% 81,83%

CR6 99,36% 98,35% 98,17% 98,26% 97,30% 97,05% 98,00%

Gini 59,87% 60,79% 60,56% 60,02% 58,42% 58,52% 59,67%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.
Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα Ιόνια Νησιά
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Διεθνείς αεροπορικές  αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα, σύνολο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο της Κέρκυρας παρουσιάζει 
αντίστοιχη πορεία με το σύνολο της 
Περιφέρειας κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
διατηρώντας τα βασικά της χαρακτηριστικά 
(συγκέντρωση μεγαλύτερου πλήθους αφίξεων 
τους καλοκαιρινούς μήνες) και παραμένει 
διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα σε όλους τους 
σχετικούς δείκτες.

• Και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οκτώ στις 
δέκα αφίξεις πραγματοποιούνται την περίοδο 
Ιούνιος έως Σεπτέμβριος και σχεδόν το σύνολο 
των αφίξεων την περίοδο Μάιος έως Οκτώβριος.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 80,26% 82,05% 80,91% 79,89% 78,10% 77,38% 79,75%

CR6 98,92% 97,61% 97,35% 97,51% 96,05% 95,62% 97,07%

Gini 59,37% 59,82% 59,20% 58,54% 56,74% 56,38% 58,27%

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

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Κέρκυρα
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Διεθνείς αεροπορικές  αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα, σύνολο αεροδρομίου Κέρκυρας
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της 
Ζακύνθου δεν διαφέρει σημαντικά από εκείνη του συνόλου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

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

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 83,35% 86,60% 85,70% 85,46% 82,77% 83,21% 84,55%

CR6 99,89% 99,31% 99,25% 99,12% 98,96% 98,75% 99,15%

Gini 60,95% 62,61% 62,62% 62,06% 60,47% 60,78% 61,55%

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

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Ζάκυνθο
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν θετική τάση με τον αριθμό των 
αφίξεων να βρίσκεται πλησίον των 220 χιλιάδων αφίξεων για 
τα τελευταία τέσσερα έτη (2016-2019) σε σχέση με 194 
χιλιάδες το 2010 (+36,3%).

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

• Μία στις δύο αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού 
πραγματοποιούνται την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος ενώ 
η εποχικότητα έχει αυξηθεί ασθενώς σε σχέση με το 2010.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 45,69% 44,27% 52,68% 54,01% 52,86% 52,54% 50,67%

CR6 59,72% 59,58% 68,85% 69,69% 68,81% 67,19% 65,97%

Gini 16,87% 16,57% 27,76% 27,01% 25,17% 24,29% 22,16%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια 
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• Τα λιμάνια της Ιονίων Νήσων έχουν απευθείας αφίξεις από το εξωτερικό στο λιμάνι της Κέρκυρας, ενώ ο αριθμός των αποβιβασθέντων έχει αυξηθεί από 52,7 χιλιάδες αποβιβασθέντες το 2013 
σε 176 χιλιάδες το 2019 με υπερ-τριπλασιασμό των αφίξεων.

• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων εσωτερικού στα τρία μεγάλα λιμάνια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ζακύνθου, Κέρκυρας και Πόρου) για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει θετική τάση ενώ 
συνολικά για την περίοδο 2013-2019 ο αριθμός των αποβιβασθέντων εσωτερικού σημείωσε αύξηση κατά 16,5% από 2,35 εκατομμύρια το 2013 σε 2,74 εκατομμύρια το 2019.

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 7,66% των αποβιβασθέντων εσωτερικού της χώρας για το έτος 2019 καταλαμβάνοντας την 3η θέση 
μεταξύ των Περιφερειών ενώ για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει αύξηση της τάξης του +16,54% σε σχέση με αύξηση κατά +0,62% 
για το σύνολο της χώρας (6η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών).

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 
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• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα δύο κύρια λιμάνια της Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν 
ανάλογη εικόνα, παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου.

• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Ζακύνθου, με 
την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 34,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στην Κέρκυρα υπολογίζεται στις 31,5 
ποσοστιαίες μονάδες. 

• Σχεδόν ένας στους δύο αποβιβασθέντες (ποσοστό 47,7% για το έτος 2019 και 48,0% 
για την περίοδο 2013-2018) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Κέρκυρας και Ζακύνθου

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

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

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ι Εποχικότητα

13,2%         28,1%        44,7%        14,0%                  12,5%         25,7%        47,2%        14,7%

Εποχικότητα αφίξεων

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Κέρκυρας κι Ζακύνθου, ανά τρίμηνο, 2019
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, ανά τρίμηνο, 2015-2019



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 72Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 8,05% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (5η θέση μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+54,7% για την περίοδο 2010-2018), σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας 
(+38,43%), λαμβάνοντας την 3η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή του μεγέθους.

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία σημαντική ανοδική 
πορεία ( με μόνη εξαίρεση μια ασθενή αρνητική 
μεταβολή το έτος 2012) η οποία, σωρευτικά από το 
2010 έως το 2018, αγγίζει το +54,71%.

• Θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των 
συνολικών αφίξεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία 
χρόνια, αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 7,20% το 
2010 σε 8,05% το 2018

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών, 
αυξάνοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 69,7% το 2010 σε 88,8% το 2018, 
περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών 
αυξήθηκαν από 795 χιλιάδες σε 1,56 εκατομμύρια 
ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών 
μειώθηκαν από 345 χιλιάδες σε 198 χιλιάδες.
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)
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• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, με 54,8%. 
Ακολουθούσε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (32,4%), 
Κεφαλληνίας (9,1%) και Λευκάδος (3,7%)

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-
2018) εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου με την 
αύξηση των αφίξεων από 342 χιλιάδες το 2010 σε 571 
χιλιάδες το 2018 λόγω της σημαντικής αύξησης των 
αλλοδαπών επισκεπτών (+90,3%) ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις 
ημεδαπών σημείωσαν μείωση κατά -29,7%.

• Ακολουθεί η ΠΕ Κέρκυρας (+60,3%) με την μεταβολή να 
οφείλεται συνολικά στην αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών, από 437 χιλιάδες το 2010 σε 866 
χιλιάδες το 2018 (+97,9%) ενώ ο αριθμός των ημεδαπών 
αφίξεων αυξήθηκε αναιμικά κατά -38,8%.

• Η μόνη Περιφερειακή Ενότητα με αρνητική δυναμική είναι 
η ΠΕ Λευκάδος με συνολική μείωση αφίξεων σε 
καταλύματα κατά -18,5% όπου οι αφίξεις αλλοδαπών 
αυξήθηκαν κατά 148,4% ενώ οι αφίξεις ημεδαπών 
μειώθηκαν κατά -67,3%. Λόγω του υψηλού απόλυτου 
αριθμού ημεδαπών στην ΠΕ η αύξηση των αλλοδαπών 
τουριστών δεν ήταν δυνατή να αναστρέψει την συνολική 
αρνητική πορεία.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν οι ΠΕ Κέρκυρας και Ζακύνθου οι οποίες και παρουσιάζουν την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή 
σε σχέση την περίοδο 2010-2018. Μόνη η ΠΕ Λευκάδος εμφανίζει αρνητική μεταβολή για την εξεταζόμενη περίοδο.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
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και λοιπά καταλύματα, περίοδος 2010-2018

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Παρατηρείται η μείωση της αναλογίας των ημεδαπών τουριστών από τρεις στους δέκα το 2010 
σε σχεδόν ένα στους 10 το 2018 όπως και η υψηλή αύξηση των αλλοδαπών τουριστών με τον διπλασιασμό σχεδόν του μεγέθους.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~88,8% περίπου των τουριστών, οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζει η ΠΕ Λευκάδος (31,1% των αφίξεων σε καταλύματα), ακολουθεί η ΠΕ Κέρκυρας (18,7%), Κεφαλληνίας (10,5%) και Ζακύνθου (μόλις 8,1% 

των αφίξεων σε καταλύματα αφορά ημεδαπούς επισκέπτες) η οποία είναι και η μόνη ΠΕ που παρουσιάζει αρνητική μεταβολή την περίοδο εξέτασης 2010-2018.
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
συγκεντρώνοντας το 11,38% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 2η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-
2018 αγγίζοντας το +42,8% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας. 

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
42,8% το οποίο υπολείπεται της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%).

• Θετική είναι η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 11,0% το 2010 ανήλθε σε 11,4% το 2018.
• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (52,3%) και άρα πάνω από μια στις δύο διανυκτερεύσεις στην 

Περιφέρεια πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
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Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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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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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~96,0% των τουριστών, οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζει η ΠΕ Λευκάδος (18,8% των αφίξεων σε καταλύματα), ενώ ακολουθούν η ΠΕ Κεφαλληνίας (9,0%), 

Κέρκυρας (5,8%) και Ζακύνθου (4,3%).

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

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

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
παρουσιάζει έντονη κυκλικότητα με σημαντική αύξηση την 
περίοδο των καλοκαιριών μηνών και ιδιαίτερα το τετράμηνο 
Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος εκάστου 
έτους φαίνεται να διατηρούνται σταθερά την περίοδο εξέτασης 
σε ποσοστά πλησίον του 80,2%.

• Η εικόνα είναι διαφορετική για τις υπο-περιόδους εξέτασης 
Ιανουάριος έως Μάιος και Οκτώβριος έως Δεκέμβριος καθώς η 
μέση πληρότητα φαίνεται να περιορίζεται στο 17,8% και 14,7% 
αντίστοιχα.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 79,2% 80,1% 81,0% 80,7% 80,2%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος -
Μάιος 16,1% 17,1% 18,5% 19,5% 17,8%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 13,2% 15,3% 15,2% 15,2% 14,7%

Η πληρότητα της Περιφέρειας πέρα της αναμενόμενη εποχικότητας εμφανίζει θετική εξέλιξη την περίοδο 2010-2018 με αύξηση της 
κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 58,5% το 2010 σε 63,0% το 2018 ερχόμενη 3η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας 
όσον αφορά την μεταβολή και 2η στην κατάταξη όσον αφορά το απόλυτο ποσοστό πληρότητας για το έτος 2018.

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση, με μεταβολή αφίξεων κατά +24,2% (+72,4% για το σύνολο της χώρας,11η στην κατάταξη) 
και διανυκτερεύσεων με κατά +32,6% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 8η στην κατάταξη).

Αφίξεις σε καταλύματα| Αφίξεις & αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +24,2%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 13,97% 
το 2014 σε 10,1% 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  με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται από 87,3% το 2014 σε 94,3% το 2019, περίοδο 
κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 472 χιλι. σε 632 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών παρουσίασαν μείωση από 69 χιλ. το 2014 σε 38 χιλ. το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +32,6%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος μειώθηκε  
από 18,9% το 2014 σε 15,6% 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 87,6% το 2014 σε 94,8% το 
2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 3,3 εκατ. σε 4,8 εκατ. ενώ 
το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν μείωση από 472 χιλ. σε 264 χιλ..
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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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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες κάμπινγκ
που για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 62%.

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται, για το 2019, στην ΠΕ Κέρκυρας που
καλύπτει σχεδόν το 35% των αφίξεων καθώς σημειώθηκαν διπλάσιες αυξήσεις σε σχέση
με το 2015, ενώ ακολουθεί η Λευκάδα.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ της
Περιφέρειας κυμαίνεται από το 80% (2016) στο 86,7% (2017). Το μεγαλύτερο ποσοστό
κατέχει η ΠΕ Κέρκυρας.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της χώρας ανήλθε στο 2,3% για τους
ημεδαπούς, ποσοστό που παραμένει σταθερό κατά την πενταετία. Για τους αλλοδαπούς
το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 7,0% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018
που είχε κυμανθεί στο 7,8%,.
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Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη Χώρα 
(ημεδαποί / αλλοδαποί)

HMEΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Παρουσιάζει την 2η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2015-2019 
(+62,3% σε σχέση με +38,9% για το σύνολο της χώρας) ενώ είναι 7η στην κατάταξη όσον αφορά το πλήθος των αφίξεων.
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Ο Τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την περίοδο 2013-2019, της 
τάξης του +14% όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών, οδηγώντας την στην 3 θέση μεταξύ των Περιφερειών (σε σχέση με -2% μείωση 
για το σύνολο της χώρας) και 3η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων τουριστών κρουαζιέρας (άνω του 1 εκατ. το 2019).

Τουρισμός κρουαζιέρας

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν μία 
σημαντική σταθερότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 915 χιλ. επιβάτες το 2013 σε 
1,04 εκατ. επιβάτες το 2019 ακολουθώντας συνολικά μια στάσιμη πορεία.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -15,7% για το έτος 2017 έως και +14,2% για 
το έτος 2019 ενώ η στασιμότητα προκύπτει από την συνεχόμενη διατήρηση του μεγέθους 
μεταξύ 800 και 900 χιλ. επισκεπτών.

• Σχετική σταθερότητα εμφανίζεται και όσον αφορά τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων στην 
περίοδο εξέτασης παρότι η πορεία δεν συνάδει με εκείνη του αριθμού των επισκεπτών.

• Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πλήθος των αφίξεων επιβατών δεν σχετίζεται μόνο με 
τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και με τη δυναμικότητα των πλοίων τα οποία 
φτάνουν στα λιμάνια της Περιφέρειας (μικρότερος αριθμός κρουαζιερόπλοιων το 2019 σε 
σχέση με το 2010 και μεγαλύτερος αριθμός επιβατών).
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σε σχέση με το έτος 2013

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα. Διαχρονικά υψηλότερο πλήθος 
αποβιβασθέντων αφορούν οι λιμένες της Κέρκυρας ενώ σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι λιμένες της Κεφαλονιάς- Ιθάκης.

• Για το έτος 2019, οι λιμένες της Κέρκυρας συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων (73,3%) και την πλειοψηφία του αριθμού των επιβατών (73,5%), σχεδόν 768 
χιλιάδες επιβάτες.

• Οι λιμένες της Κεφαλονιάς- Ιθάκης συγκεντρώνουν το 23,2% του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων και το 24,8% του αριθμού των επιβατών.
• Ο λιμένας Ζακύνθου συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό κρουαζιερόπλοιων (3,5%) αλλά σημαντικά χαμηλό ποσοστό (1,6%) το οποίο ερμηνεύεται ως κρουαζιερόπλοια χαμηλότερης της 

μέσης δυναμικότητας της Περιφέρειας.
• Από την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης εμφανίζεται σημαντική μεταβλητότητα στην κατανομή των επιβατών κρουαζιέρας στους λιμένες της Περιφέρειας. Ο λιμένας Κέρκυρας 

συγκεντρώνει από επτά ως οκτώ αποβιβασθέντες κρουαζιέρας την περίοδο εξέτασης ενώ ακολουθεί ο λιμένας Κεφαλονιάς- Ιθάκης με λιγότερους από δύο στους δέκα αποβιβασθέντες. Μικρή 
είναι η συνεισφορά του λιμένα Ζακύνθου κινούμενος πλησίον του 2,0% κατά μέσο όρο.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Κέρκυρα Κεφαλονιά- Ιθάκη Ζάκυνθος

Ποσοστιαία κατανομή Πλήθους επιβατών Κρουαζιέρας μεταξύ των Λιμένων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

Τουρισμός κρουαζιέρας | Ανά λιμένα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
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Κατάταξη ξενοδοχείων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2019

Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 2* έως 3* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
από την 2η  (2*) και την 8η θέση (3*) μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων αυτών σε σχέση με το
σύνολο των μονάδων εκάστης Περιφέρειας. Στις κατηγορίες 4* και 5* η Περιφέρεια λαμβάνει την 8 και 3η θέση αντίστοιχα, 
αποτέλεσμα της υψηλής αναλογίας των μονάδων 5* σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των λοιπών Περιφερειών της χώρας.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι η 4η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (980 
μονάδες για το έτος 2019, 9,83% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 10,16% του συνολικού 
αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
εντάσσονται στην κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 
70,2% των ξενοδοχείων) ενώ το 22,3% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων 
(16,0%) και πέντε αστέρων(6,3%).

• Επτά στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι ξενοδοχεία δύο και 
τριών αστέρων, ενώ τρία στα τέσσερα ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Σχεδόν ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων ή πέντε αστέρων.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Κέρκυρας συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  (411 ξενοδοχειακές μονάδες, 41,9%) και άρα τέσσερις στις δέκα 
ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται στην ΠΕ Κέρκυρας

• Ακολουθεί η ΠΕ Ζακύνθου με 313 ξενοδοχειακές μονάδες (31,9%). 

• Η ΠΕ Κεφαλληνίας συγκεντρώνει το 15,1% των ξενοδοχειακών μονάδων και η ΠΕ Λευκάδας το 10,2%. Μικρότερη συμμετοχή έχει η ΠΕ Ιθάκης με ποσοστό λιγότερο του 0,8% των 
ξενοδοχειακών μονάδων με μόλις 8 μονάδες. 

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* διαθέτει η ΠΕ Λευκάδας (12%) και ακολουθεί η ΠΕ Κεφαλληνίας (19%). Το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην ΠΕ Ζακύνθου με 94 
από τις 313 μονάδες να είναι ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5*(30%).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων.
Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει συνολικά 51.445 δωμάτια και 101.405  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 11,9% & 11,8% 
αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Παράλληλα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκεντρώνονται μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 52 
δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Όσον αφορά την αναλογία δωματίων και κλινών σε σχέση με την κατηγορία της μονάδας η Περιφέρεια λαμβάνει την 5η θέση στις κατηγορίες 4* και 5*, την 
13η θέση στην κατηγορία 1* και την 5η και 8η θέση αντίστοιχα στις κατηγορίες 2* και 3*  και άρα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζει 
υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά τις υψηλότερες κατηγορίες
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται 3η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και 2η στην κατάταξη όσον αφορά την μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαφοροποιείται, όπως 
είναι αναμενόμενο, ανάλογα με την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να υπερτερούν 
σε μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων (148), όσο και τον μέσο 
αριθμό των κλινών (305) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται πάνω από τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας τόσο 
στην μέση δυναμικότητα δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση 
δυναμικότητα κλινών.

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της 
χώρας είναι 43 δωμάτια σε σχέση με 52 δωμάτια για το σύνολο της Περιφέρειας.

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 103 
Κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο της χώρας.

Από την σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες, βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο όσον αφορά τόσο την μέση δυναμικότητα δωματίων όσο και την μέση 
δυναμικότητα των κλινών, καταλαμβάνοντας την 2η και 3η θέση αντίστοιχα, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών Μονάδων
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λαμβάνει την 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 1Κ, την 4η θέση σε ποσοστό δωματίων 
2Κ ενώ λαμβάνει την 10η και 9η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

• Στην ΠΕ Κέρκυρας συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  (1.625 τουριστικές μονάδες, 
38,2%).

• Ακολουθεί η ΠΕ Ζακύνθου η οποία διαθέτει 
1.007 μονάδες (23,7%) ενώ η ΠΕ Ιθάκης έρχεται 
στην τελευταία θέση (128 μονάδες) 
συγκεντρώνοντας όμως την μικρότερη 
δυναμικότητα στην Περιφέρεια (4 δωμάτια και 
10 κλίνες ανά μονάδα).

• Η ΠΕ Κεφαλληνίας διαθέτει λιγότερο από το 1/5  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων της Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο 
δυναμικό της  ΠΕ Λευκάδας αποτελεί το 16,8% 
του συνόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 23,0% των τουριστικών  
μονάδων της Περιφέρειας, με το αντίστοιχο 
ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ Λευκάδας 
(27%) και ΠΕ Ζακύνθου (23%).

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Ιονίων Νήσων είναι 6 δωμάτια και 15 κλίνες ανά 
μονάδα.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ Ιονίων Νήσων, 2019
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ 

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

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει 24 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο 
θέσεων 1.866. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Κέρκυρας (9 
μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Λευκάδας με 8 μονάδες. Αντίστοιχη, είναι η κατανομή και 
στον αριθμό των θέσεων, με 662 και 404, αντίστοιχα.

• Το 83% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Αντίθετα, υπάρχουν μόνο 3 μονάδες 3* 
και μία μονάδα 4*. Η Περιφέρεια δεν διαθέτει κανένα κάμπινγκ 5*

• Όσο αφορά τον αριθμό των θέσεων, η Περιφέρεια διαθέτει 1.506 θέσεις σε μονάδες 2* 
(11% επί του συνόλου της χώρας το 2019 και 10,3% το 2016), 259 θέσεις σε μονάδες 3* 
και 101 σε μονάδες 4*.

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς οικίσκων 
(169) με τους 140 να βρίσκονται στην ΠΕ Κέρκυρας. Οι οικίσκοι που βρίσκονται σε 
μονάδες 2* αποτελούν πάνω από το 20% του συνόλου της χώρας.
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (οικίσκοι) – σύγκριση με χώρα 

Ιόνια Νησιά 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Ιόνια Νησιά/ Χώρα 2019 % Ιόνια Νησιά/ Χώρα 2016
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) – σύγκριση με χώρα

Ιόνια Νησιά 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Ιόνια Νησιά/ Χώρα 2019 % Ιόνια Νησιά/ Χώρα 2016

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το 
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 4η θέση όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων και 5η 
στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων.
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει συνολικά 2.235 μονάδες, 3.432 δωμάτια και 18.691 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που 
αντιστοιχούν στο 19,6% , 19,8% και 20,6% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μέσης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της 
να ανέρχεται σε 1,5 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μέσης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (9η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να 
ανέρχεται σε 8,4 κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Εμφανίζονται μέσης προς 
χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (10η θέση) ενώ η Περιφέρεια λαμβάνει την 9η θέση στην 
δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

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

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 24.349 
Καταλύματα,47.599 Υπνοδωμάτια και 117.642 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 13,6% , 14,4%  και το 13,8%  του συνόλου 
της προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται 4η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Καταλυμάτων, 4η στην 
κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των Υπνοδωματίων και 4η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των κλινών 

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, υπολογίζεται σε 2 υπνοδωμάτια ανά 
κατάλυμα και βρίσκεται άνω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα

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

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 91,2% αυτόνομες μονάδες , 1,8% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 7,0% σε ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη
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Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας- Ιονίων Νήσων

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια 
λαμβάνει την 4η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων , την 1η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα των υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα (μαζί με τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης) και την 7η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα κλινών ανά κατάλυμα.
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• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η 
κατανομή των κλινών μεταξύ 
βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
ξενοδοχείων είναι σχεδόν αντίστοιχη 
μεταξύ των κατηγοριών και 
συγκεκριμένα, όσον αφορά στις 
ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνουν 
το 46,0% των κλινών και οι κλίνες 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 
το 54,0%.

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία 
κλίνες ξενοδοχείων είναι υψηλότερες 
στην ΠΕ Ζακύνθου.

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

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 
30,6% των εξοχικών και δευτερευουσών 
κατοικιών αφορά σε καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Μικρότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ 
Ιθάκης με μόλις 18,4% και υψηλότερη η 
ΠΕ Ζακύνθου με ποσοστό 51,0%.

• Πάνω από τέσσερις στις δέκα μονάδες (42%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια εμφανίστηκε 
πριν το έτος 2017

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 16% 
των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα 
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30,6%

51,0%

18,4%
25,4% 30,6% 35,6%

Σύνολο Ζακύνθου Ιθάκης Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδας

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και δευτερευουσών 
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Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της 
Περιόδου 2010-2019 να αγγίζει το +75,6%, σημαντικά μικρότερη όμως της μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+146,3%) με 
αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 9η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή και 8η στην κατάταξη όσον 
αφορά των αριθμό των επισκεπτών.

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 
1,9 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ιονίων Νήσων. Το 2019 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών 
(237 χιλ. επισκέπτες), μια αύξηση κατά 75,6% σε σχέση 
με το αντίστοιχο σύνολο το 2010.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Κέρκυρας συγκεντρώνει 
την συντριπτική πλειοψηφία της επισκεψιμότητας 
(89,9% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και 87,3% 
για το έτος 2019) ενώ ποσοστό 8,5% για την περίοδο 
εξέτασης συγκεντρώνει η ΠΕ Ζακύνθου και το 
υπολειπόμενο 1,5% αφορά την ΠΕ Λευκάδας. Στις ΠΕ 
Ιθάκης και Κεφαλληνίας δεν εμφανίζεται καταγραφή 
επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Κέρκυρας είναι το 
Φρούριο Αγγελοκάστρου και το Φρούριο Κέρκυρας ενώ 
η ΠΕ Ζακύνθου εμφανίζει δραστηριότητα μόνο στον 
αρχαιολογικό χώρο του Φρούριου Ζακύνθου και άρα η 
πορεία της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων 
αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ταυτίζεται με 
την πορεία της επισκεψιμότητας στις Περιφερειακές 
Ενότητες.
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Αριθμός Επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χιλιάδες, 2010-2019
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.
Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων 
των Ιονίων Νήσων ο μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό 
επισκέψεων (43 χιλιάδες επισκέψεις το 2019, 18,0% του συνόλου των 
επισκέψεων του έτους και 20,5% για την περίοδο 2010-2019).

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Δεκέμβριος, 
Φεβρουάριος και Μάρτιος ενώ μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι 
Καλοκαιρινοί μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος).
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14,1% 16,7% 16,8% 17,7% 16,5% 17,3%

24,6% 19,9% 18,3% 18,2% 18,0% 20,5%

19,0% 20,8% 20,7% 18,6% 18,1% 19,5%
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1,9% 1,7% 1,0% 1,8% 2,2% 1,6%

2015 2016 2017 2018 2019 2010-2019
Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος
Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

1764,2%
1461,4%

837,2%
697,2%

208,1% 202,2% 91,6% 83,3% 79,8% 49,6% 45,0% 39,1%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, μηνιαία, 2015-2019 & 2010-2019

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  
μηνιαία, 2010-2019

Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων σε αρχ. χώρους στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, 2010-2019
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και της μείωσης αυτής κατά την περίοδο 
εξέτασης.

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Ιονίων Νήσων

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η συγκέντρωση των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού επτά στις δέκα επισκέψεις σε 
μουσεία στην Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη 
περίοδο. Σημειώνεται ότι η εποχικότητα αυτή διατηρείται σε αυτά 
τα μεγέθη καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 93,1% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 το ποσοστό αυτό έφτανε 
το 94,4% .

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 76,0% 68,8% 77,5% 72,0% 69,5% 66,4% 71,5%

CR6 94,4% 91,9% 95,5% 92,8% 91,5% 90,3% 93,1%

Gini 54,55% 49,50% 57,49% 51,86% 49,43% 47,59% 51,79%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο της Περ. Ιονίων Νήσων

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σημειώνεται 
σημαντική αύξηση εσόδων σε σχέση με το έτος 2013 (+117,9%) η οποία υπολείπεται του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας 
(+184,8%) με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να βρίσκεται στην 7η θέση όσον αφορά την δυναμική εξέλιξη των εσόδων και στην 8η θέση 
όσον αφορά τα απόλυτα μεγέθη.

Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας εμφανίζουν περιορισμένη μεταβλητότητα παραμένοντας σε επίπεδα άνω των 750 χιλιάδων € κατ’ έτος την περίοδο 
2016-2019.

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων στους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Κέρκυρας (+121,15% από 381 χιλιάδες € το 2013 σε 842 χιλιάδες € το 2019).
• Ακολουθεί η ΠΕ Ζακύνθου με συνεισφορά 5,86% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και 6,12% για το έτος 2019 (σχεδόν 56 χιλιάδες € σε απόλυτα μεγέθη).
• Η ΠΕ συνεισφέρει λιγότερα από 10 χιλιάδες € κατ’ έτος κατά την περίοδο εξέτασης.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 2013-2019Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων αρχαιολογικών χώρων ανά ΠΕ, 2013-2019
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Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Παρατηρείται αύξηση κατά 
24,67% την περίοδο 2010-2019, η οποία υπολείπεται σε σύγκριση με την αύξηση που εμφάνισε το σύνολο της χώρας (+87,11%) με 
αποτέλεσμα η Περιφέρεια να καταλαμβάνει την 13η θέση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά την μεταβολή και την 
8η θέση όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό των επισκεπτών.

Επισκεψιμότητα Μουσείων

• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας 
μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-
2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Ιονίων 
Νήσων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της 
τάξης του 25%  με τον αριθμό επισκεπτών ανά 
έτος να διαμορφώνεται από 64,9 χιλιάδες το 
2010 σε 80,9 χιλιάδες το 2019 διατηρώντας 
συνολικά μια σχετική ανοδική τάση.

• Τα μουσεία της ΠΕ Κέρκυρας συγκεντρώνουν την 
συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών με 
82,6% για το 2019 και 78,1% για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης. Ακολουθεί η ΠΕ Ζακύνθου 
και η ΠΕ Λευκάδας με ποσοστά πλησίον του 
10,0% έκαστη.

• Τα σημαντικότερα μουσεία στην ΠΕ είναι τα 
Μουσεία Ασιατικής Τέχνης (26 χιλιάδες 
επισκέπτες το 2019), το μουσείο Παλαιόπολης 
Κέρκυρας (17,3 χιλιάδες επισκέπτες) και το 
Μουσείο Κέρκυρας (12,7 χιλιάδες επισκέπτες). 
Οι ΠΕ Ζακύνθου και Λευκάδας έχουν ένα 
μουσείο έκαστη και άρα η πορεία της 
επισκεψιμότητας ταυτίζεται με την διπλανή 
διαγραμματική απεικόνιση.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα της επισκεψιμότητας των μουσείων κατά την περίοδο εξέτασης.
Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο Ιούνιο-
Σεπτέμβριο για το συνολικό διάστημα εξέτασης. Βάσει 
αυτού έξι στις δέκα επισκέψεις σε μουσεία στην 
Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη 
περίοδο. Σημειώνεται ότι η εποχικότητα αυτή 
διατηρείται σε αυτά τα μεγέθη καθ’ όλη την περίοδο 
εξέτασης.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 86,2% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης 

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 69,1% 66,0% 67,3% 61,8% 59,5% 57,9% 64,1%

CR6 87,0% 87,1% 87,6% 83,1% 84,2% 81,9% 86,2%

Gini 50,39% 47,15% 47,65% 43,08% 42,20% 40,04% 45,49%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Τα έσοδα εμφανίζουν σημαντική 
αύξηση κατά 85,4% (8η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) σε σχέση με 153,06% του συνόλου της χώρας.

Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Οι εισπράξεις των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν ανοδική τάση από 126 εκατ. € το 2013 σε 263 εκατ. € το 2019 (+108,6%).

• Παρά την μικρή επισκεψιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους εμφανίζουν αντίστοιχα μεγέθη εσόδων.

• Άνω του 80% των εισπράξεων αφορούν τα μουσεία της ΠΕ Κέρκυρας τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα (όσον αφορά την επισκεψιμότητα) μουσεία της Περιφέρειας.

• Μικρή συνεισφορά εμφανίζει η ΠΕ Ζακύνθου (6,15% για το έτος 2019, μόλις 16 χιλ. €) και μηδαμινή συνεισφορά η ΠΕ Λευκάδας (λιγότερα από 5 χιλ. € το 2019).
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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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 (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  
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 5 και 4 αστέρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις 
αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 3 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο έσοδο σε σχέση 
με αυτά στο σύνολο της χώρας, ενώ η παραπάνω τάση εμφανίζεται και στην λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων.

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

Ιόνια Νησιά 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 4.749 13.074 14.142

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 132,58 187,52 149,76

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 28,36 – 21% 37,02 – 20% 37,43 – 25%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 11,76 – 9% -8,73 - -5% 20,66 – 14%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 3.435 8.718 6.515

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 33.935 24.205 22.841

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 37.534 31.582 12.865

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

Οι πληρότητες στα Ιόνια Νησιά για τους μήνες Μάιο και Αύγουστο 2019 μειώθηκαν κατά 1,5% και 1,0%, σε σχέση με τους ίδιους μήνες 
του 2018, στα επίπεδα του 57% και 94%. Επιπλέον, η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 29,5% και 19% τον Μάιο και τον Αύγουστο 
του 2019 σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2018 στα €43 και στα €95, αντίστοιχα.

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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ARR, €, 2016-20181

Μέσα στην τριετία 2016-2018, η μέση τιμή ανά δωμάτιο αυξήθηκε από τα €125 το 2016 στα €163 το 2018 (CAGR +14,0%), ενώ το 
RevPar αυξήθηκε από τα €55 το 2016 στα €72 το 2018 (CAGR +14,8%). Στην ίδια περίοδο η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων 
κυμάνθηκε από το 43,5% μέχρι και το 46,5%.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Κέρκυρα

Πηγές: In focus: Chania City, Greece | HVS

RevPar, €, 2016-20181
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Κέρκυρας Ikos Odisia / Όμιλος Sani-Ikos (Ανδρεάδης)
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

2 Κέρκυρας The Olivar Suites / 
Τουριστική Αναπτυξιακή Εταιρία Βούλγαρη Α.Ε.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €20.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Κέρκυρας Angsana / KLC ΙΙΙ Hellas

• Μετασχηματισμός ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €50.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

4 Κέρκυρας NCH Capital

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort & Private πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €120.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021-2025

5 Κέρκυρας Former «Club Med» / Corfu Gardens S.A. • Μετασχηματισμός ξενοδοχείου
• Resort / 5*

6 Ζακύνθου Lesante Cape Resort & Villas / Lesante Collection
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

7 Λευκάδας Vip Exclusive Club
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €165.000.000

8 Λευκάδας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΝΥΔΡΙ ΧΟΤΕΛ
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €5.700.000

9 Λευκάδας Saint Nikitas Paradise Luxury Suites & Spa
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €4.850.000

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

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

• Νησιωτική Περιφέρεια με ενιαία πολιτιστική ταυτότητα, ξεχωριστό χαρακτήρα αλλά και επι μέρους χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε νησί και τα διαφοροποιούν μεταξύ τους ως προς το προσφερόμενο τουριστικό 
προϊόν, παρουσιάζοντας πολύτιμη ποικιλομορφία. Η Επτανησιακή κουλτούρα και η αδιάλειπτη επαφή με τη Δυτική Ευρώπη που γίνεται εμφανής από τη γαστρονομία και την αρχιτεκτονική μέχρι τη διάλεκτο 
αποτελούν όχι μόνο ενοποιητικό παράγοντα της Περιφέρειας αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα της ταυτότητας της διαχωρίζοντας την από το τουριστικό προϊόν που προσφέρουν τα νησιά του Αιγαίου

• Η Περιφέρεια περιλαμβάνει έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην χώρα (Κέρκυρα, περιλαμβάνοντας μνημείο UNESCO/Παλαιά Πόλη) με εδραιωμένη θέση στη διεθνή τουριστική αγορά, 
ενώ η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την ανάπτυξη της Περιφέρειας ως κόμβου στο Βαλκανικό χώρο με τη δημιουργία θαλάσσιων και χερσαίων δικτύων μεταφοράς. Διεθνή αναγνωρισιμότητα και φήμη 
απολαμβάνουν και τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά του Ιονίου, καθώς διαθέτουν περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλους και πολλές από τις πλέον διάσημες και περισσότερο προβεβλημένες παραλίες της Μεσογείου 

• Πυκνό και καλά οργανωμένο οδικό δίκτυο (από τα πυκνότερα δίκτυα της Επικράτειας) στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, διασυνδεδεμένο με τις πύλες εισόδου / εξόδου, τουριστικού ενδιαφέροντος και πολλαπλή 
συνδεσιμότητα μέσω των αεροδρομίων και των σημαντικών λιμενικών υποδομών

• Ο Λιμένας Κέρκυρας αποτελεί λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος, συνδέεται καθημερινά με την Ηγουμενίτσα και την Περιφέρεια Ηπείρου ενώ παράλληλα είναι από τους λίγους λιμένες της χώρας όπου 
πραγματοποιούνται διεθνή δρομολόγια. Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την 3η θέση στην κατάταξη τόσο όσον αφορά τον αριθμό κρουαζιερόπλοιων για το 2019 όσο και τον απόλυτο αριθμό αποβιβασθέντων, ενώ 
εμφανίζει την 3η υψηλότερη δυναμική όσον αφορά την αύξηση του αριθμού αποβιβασθέντων μεταξύ των Περιφερειών την περίοδο 2013-2019 (και μία εκ των τριών θετικών μεταβολών μεταξύ των 12 Περιφερειών 
οι οποίες εμφανίζουν δραστηριότητα στην συγκεκριμένη κατηγορία)

• Τα τρία αεροδρόμια που διαθέτει η Περιφέρεια αποτελούν διεθνείς αερολιμένες στους οποίους ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα αναβάθμισης από την Fraport, η οποία εμπλέκεται ενεργά στην προώθηση των 
προορισμών και την προσέλκυση πτήσεων όπου έχει παρουσία, και εμφανίζουν συνεχή αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Παράλληλα, εμφανίζουν τον 4ο υψηλότερο αριθμό διεθνών αεροπορικών αφίξεων 
στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και την 6η υψηλότερη δυναμική (3η υψηλότερη αν ληφθούν υπόψιν μόνο τα αεροδρόμια με αφίξεις άνω του 1 εκατομμυρίου κατ’ έτος) έχοντας καλή αεροπορική σύνδεση με 
μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ η Περιφέρεια εξυπηρετείται αεροπορικά και από τον αερολιμένα του Ακτίου, ο οποίος αναβαθμίστηκε και αυτός από την Fraport

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της 
Περιφέρειας και μείωση της εξάρτησης από την διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως μέσω των αιολικών πάρκων

• Σημαντικός αριθμός τουριστικών γραφείων (640 για το 2019), τα οποία αποτελούν το 10,9% του συνόλου της χώρας, καθώς και αριθμού επιχειρήσεων τουριστικών ειδών που συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και στους τουριστικούς οικισμούς (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Παξοί). Η Περιφέρεια λαμβάνει την 4η θέση σε αριθμό τουριστικών γραφείων και  την 4η θέση σε αριθμό επιχειρήσεων 
ενοικίασης μεταφορικών μέσων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας

• Έντονη αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού κατά την περίοδο 2010-2019 (+55%), γεγονός που αποτελεί ένδειξη της αυξητικής τάσης και των αναγκών του τουρισμού της 
Περιφέρειας, ενώ παράλληλα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης εργαζομένων στον κλάδο καταλυμάτων και εστίασης στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας

• Εδραιωμένος τουριστικά προορισμός προσέλκυσης τουριστών από τις μεγάλες και σημαντικές αγορές της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Γαλλία)
• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί μία από τις ναυαρχίδες του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες απόδοσης (αφίξεις, διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, 

μέση πληρότητα, μέση διάρκεια παραμονής και μέση δαπάνη ανά επίσκεψη) περιλαμβάνοντας πλήθος διάσημων κοσμοπολίτικων προορισμών (Πόλη Κέρκυρας, Φισκάρδο, Νυδρί, Βαθύ κ.α.)
• Αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών (κατά την περίοδο 2016-2019) αλλά μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων/της διάρκειας παραμονής ανά επισκέπτη. Παράλληλα, εμφανίζει την 3η υψηλότερη μέση 

διάρκεια παραμονής μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η οποία αν και παρουσιάζει φθίνουσα τάση συνδυάζεται με υψηλή (3η μεταξύ των 13 Περιφερειών) μέση δαπάνη ανά επίσκεψη και διανυκτέρευση. 
Συμπερασματικά, την τελευταία τετραετία οι διεθνείς επισκέπτες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα (κυρίως Αυστριακοί, Ιταλοί, Γερμανοί 
και Βρετανοί). Επιπλέον, τα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζουν την 2η υψηλότερη πληρότητα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (63%) και την 3η υψηλότερη δυναμική (+4,5 π.μ.) την περίοδο 
2010-2018

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα…
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• Μεγάλος αριθμός (4η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό ξενοδοχείων και δωματίων μεταξύ των 13 Περιφεριεών της χώρας) και υψηλή ποιότητα (η Περιφέρεια λαμβάνει την 3η θέση στις κατηγορίες 
ξενοδοχείων 4* και 5*) υποδομών στον τομέα της φιλοξενίας. Τέλος η Περιφέρεια εμφανίζει το 3ο υψηλότερο ποσοστό μονάδων 5* σε σχέση με το σύνολο των μονάδων της Περιφέρειας

• Μεγάλος αριθμός καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (4η θέση ως προς το πλήθος καταλυμάτων, 1η θέση ως προς τον αριθμό υπνοδωματίων και 7η θέση ως προς τον αριθμό των κλινών), ενοικιαζόμενων 
δωματίων (2η θέση), επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (3η θέση) και μονάδων κάμπινγκ (4η θέση)

• Ανταγωνιστικό & υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα τόσο για την εσωτερική όσο και τη διεθνή αγορά, σημαντικός αριθμός βραβευμένων με Γαλάζια Σημαία παραλιών (34 παραλίες, εκ των 
οποίων ορισμένες από τις πιο αναγνωρίσιμες στη Μεσόγειο-Ναυάγιο, Μύρτος, Πόρτο Κατσίκι, Canal d’ Amour, Παξοί) και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διασκέδασης και σίτισης στους προορισμούς της Περιφέρειας

• Κορυφαίος προορισμός Ναυτικού Τουρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (yachting / sailing) και σημαντικός αριθμός επιβατών κρουαζιέρας (~800-900 χιλιάδες ανά έτος) με επίκεντρο την Κέρκυρα αλλά και με υψηλές 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ιδιαίτερη σταθερότητα, όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων σε σχέση με άλλες Περιφέρειες

• Υψηλός πλούτος σημείων πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος (πλήθος μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και παραδοσιακών οικισμών σε κάθε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες), 
και υψηλή αναπτυξιακή δυναμική όσον αφορά την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Περιφέρειας (αύξηση +75,6% του αριθμού των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Περιφέρειας σε σχέση με το 2010, +25,0% αύξηση των επισκεπτών στα μουσεία κατά το αντίστοιχο διάστημα). Επιπλέον, πλούσια μουσική παράδοση και ξεχωριστή πολιτισμική παρουσία λόγω Ενετοκρατίας

• Σημαντικές δυνατότητες και κάλυψη βασικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη City Break στην Κέρκυρα
• Ύπαρξη εγκαταστάσεων που προσφέρονται για Συνεδριακό Τουρισμό (MICE) στην Κέρκυρα και Κεφαλλονιά με παράλληλα αξιοθέατα και φυσικό πλούτο που επιτρέπει να ενισχυθούν / αναδειχθούν και ως 

προορισμοί MICE. Με την λειτουργία του συνεδριακού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης, η Κέρκυρα θα αποκτήσει υποδομές για δυνατότητα φιλοξενίας έως 1.000 συνέδρων, υπερβαίνοντας σημαντικά το όριο των 
600 συνέδρων, στις συνεδριακές εγκαταστάσεις των υφιστάμενων ξενοδοχείων 4* και 5*

• Συνδυασμός ορεινών όγκων και θάλασσας, πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι μοναδικής ομορφιάς (π.χ. σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης καθώς και Εθνικός Δρυμός Αίνου στην Κεφαλονιά) και 
οικολογικής αξίας (εκτεταμένες εκτάσεις πράσινου) που μπορούν να προσφέρουν πλήθος ξεχωριστών εμπειριών και επιλογών στους επισκέπτες (π.χ. αναπαραγωγή θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, μεσογειακή 
φώκια monachus-monachus κ.α.)

• Σημαντικός αριθμός τοπικών προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) καθώς και πλούσια παράδοση στον οίνο και συγκριτικό πλεονέκτημα της 
Περιφέρειας στον Οινοτουρισμό (μέσα από πολιτιστικές και οινικές διαδρομές και πλούτο σε ποικιλίες μεταξύ των νησιών)

• Μεγάλο εύρος επιλογών και δραστηριοτήτων στον τομέα του Sports & Activities (π.χ. πεζοπορία, ποδηλασία, ιστιοπλοΐα, windsurfing, kitesurfing, ιππασία και ποδηλασία), ιδίως στη Λευκάδα. Επιπλέον, η παραλία 
της Βασιλικής στη Λευκάδα αποτελεί μία από τις γνωστότερες παραλίες του κόσμου για την δραστηριότητα του windsurfing

• Γήπεδο γκολφ στην Κέρκυρα (Corfu Golf Club) έκτασης 668 στρεμμάτων
• Σημαντικός αριθμός απλών διαδρομών με ποδήλατο και στα τέσσερα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, αλλά και δραστηριοτήτων ορεινής ποδηλασίας στα εσωτερικά των νησιών με την παράλληλη λειτουργία 

σημαντικού αριθμού γραφείων ενοικίασης ποδηλάτων
• Σταδιακή ανάπτυξη του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας (ιδιαίτερα στην Κέρκυρα όπου παρατηρείται κινητικότητα και πρόθεση για οργάνωση και λειτουργία μονάδων μακράς διαμονής της συγκεκριμένης ηλικιακής 

κατηγορίας τουριστών)
• Τα ξενοδοχεία 5* και 3* παρουσιάζουν σημαντική αύξουσα τάση στο EBITDA ανά δωμάτιο, σε απόλυτους αριθμούς και υψηλή δυναμική στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών
• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζουν υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας, ενώ η παραπάνω τάση παρατηρείται και στην 

λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων. Τέλος, η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 19% στα €95 τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018

Strengths – Δυνατά Σημεία

…που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των 
ισχυρών σημείων της.
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• Ανάγκη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων όσον αφορά :

− Το οδικό δίκτυο παρά την πυκνότητα του, υπολείπεται σε σύνδεση σε «απομονωμένες περιοχές» μειώνοντας το πλήθος πιθανών επιλογών σε περιοχές που θα εμφάνιζαν εναλλακτικά πιθανώς σημαντική 
επισκεψιμότητα. 

− Η Κέρκυρα διαθέτει πυκνό αλλά υποβαθμισμένο σε ποιότητα οδικό δίκτυο (σημαντικές ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας , όπως η φθορά στο οδόστρωμα, ανεπαρκής φωτισμός και σήμανση)

− Σημαντικά έργα βελτίωσης στο οδόστρωμα, τη σήμανση και τη διαγράμμιση απαιτούνται στο οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς

− Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά και έλλειψη φωτισμού και σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου και απαραίτητα έργα βελτίωσης στο οδικό δίκτυο της Λευκάδας

− Περαιτέρω επιδείνωση των προβλημάτων του οδικού δικτύου λόγω του κυκλώνα «Ιανός» στα τέλη του 2020 (κυρίως στην Κεφαλονιά)

− Ελλιπής διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους με εξαίρεση την καλοκαιρινή περίοδο και σημειακές ελλείψεις σε ορισμένα αεροδρόμια της Περιφέρειας (π.χ. απαρχαιωμένα ραντάρ στα αεροδρόμια της Ανδραβίδας, 
στο οποίο βασίζεται και το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με περιορισμένη δυνατότητα διαχείρισης πτήσεων ανά ώρα, μόλις 3 ενώ απαιτούνται 8) 

• Μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο, γεγονός που υπονομεύει την ανάπτυξη του City Break και του MICE, και επομένως τις προοπτικές επέκτασης της  τουριστικής περιόδου

• Πλήρης ενεργειακή εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα και αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μία Περιφέρεια με υψηλή ενεργειακή ζήτηση κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην επαναφορά του δικτύου σε περιπτώσεις βλαβών 

• Πάρα το πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο, η κατάσταση υδροδότησης παραμένει δυσχερής με τα προβλήματα να εμφανίζονται ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Πρόβλημα ποιότητας ύδρευσης εμφανίζουν η 
Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ιθάκη ενώ εμφανίζονται παλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης, ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού υδραγωγείων, κ.α. 

• Απαιτείται βελτίωση και εστίαση στην ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων σε ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας (π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Λευκάδα), ενώ υφίστανται και 
αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών στη λειτουργία των ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ. Η υψηλή ανεπάρκεια δικτύου αποχέτευσης Ζακύνθου περιορίζει την δημιουργία νέων κλινών στο νησί

• Κακή εικόνα λόγω των ζητημάτων καθαριότητας και της δυσχερούς διαχείρισης των απορριμμάτων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Λευκάδα με αποτέλεσμα την αποτύπωση αρνητικής εικόνας στους επισκέπτες κατά την 
θερινή περίοδο

• Υψηλή εξάρτηση των τουριστικών προϊόντων και ευρύτερα του τουρισμού της περιοχής από τους tour operators (βασικότερο κανάλι πωλήσεων, >70% των τουριστικών ροών)

• Υψηλή συγκέντρωση τουριστικών γραφείων στην Κέρκυρα (51,1%) και επιχειρήσεων ενοικίασης μεταφορικών μέσων στην ΠΕ Ζακύνθου (66,1%), σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς της Περιφέρειας

• Έλλειψη ανάπτυξης, προώθησης και προβολής εναλλακτικών/θεματικών τουριστικών προϊόντων και λειτουργικής σύνδεσής τους με το κύριο τουριστικό προϊόν (Sun and Beach)

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των Γαλάζιων Σημαιών [17 λιγότερες στην ΠΕ Ζακύνθου το 2019 σε σχέση με το 2018 και απόσυρση 18 Γαλάζιων Σημαιών λόγω καταγγελιών σχετικά με την διαχείριση των υγρών 
αποβλήτων και της λειτουργίας του βιολογικού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) στην Περιφέρεια]

• Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας σημείωσε αύξηση κατά μόλις 0,3 % (μικρότερη μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών), ενώ η Περιφέρεια έρχεται τελευταία στην 
κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών για το συγκεκριμένο έτος (από την 11η θέση που κατείχε το έτος 2018). Επιπλέον, ο γενικός δείκτης ικανοποίησης επισκεπτών στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας και της Ζακύνθου 
εμφανίζει χαμηλή αξιολόγηση σε ξενοδοχεία 4 αστέρων, ένδειξη ότι δεν καλύπτουν οι συγκεκριμένες μονάδες τις προσδοκίες των πελατών τους

• Εμφανίζει το χαμηλότερο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης στους κλάδους υπηρεσιών εστίασης και καταλυμάτων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, λόγω του ότι κατέχει το αναλογικά υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων 
με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα εμφανίζει και την υψηλότερη μέση ηλικία εργατικού δυναμικού για τις παραπάνω κατηγορίες

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…
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• Η ύπαρξη ζωνών τουρισμού που προσελκύουν χαμηλής ποιότητας και δαπάνης εισερχόμενο τουρισμό πλήττοντας την εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και υπονομεύοντας τις προοπτικές 
ποιοτικής ενίσχυσής του

• Απουσία σημαντικών εκδηλώσεων πολιτισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης (π.χ. ιστιοπλοϊκός αγώνας) διεθνούς απήχησης και εμβέλειας

• Έλλειψη επαρκών υποδομών για την ενίσχυση του Ναυτικού Τουρισμού όπως π.χ. μαρίνες (λειτουργούν μόνο δύο από τις πέντε που έχουν χωροθετηθεί) και προβλήτες λιμένα

• Παύση λειτουργίας πολλών εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, κτλ. σε τουριστικές περιοχές εκτός τουριστικής περιόδου, δυσχεραίνοντας τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής σεζόν

• Υψηλή εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές του εισαγόμενου τουρισμού (1 στους 2 διεθνείς επισκέπτες προέρχονται από Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία)

• Εξαιρετικά υψηλή μείωση του αριθμού των επισκεπτών από την Γαλλία (-43,4% την περίοδο 2016-2019) και την Ρωσία (-16,3%)

• Xαμηλή παρουσία / συμμετοχή στον διεθνή συνεδριακό τουρισμό

• Ελλείψεις και αδυναμίες στις δομές υγείας τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό

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

• Επίτευξη δεικτών που αναδεικνύουν σημάδια μείωσης της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας (μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής ανά επίσκεψη από 8,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,8 διανυκτερεύσεις το 
2019, 5η χαμηλότερη μεταβολή στην δαπάνη ανά επίσκεψη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας)

• Υψηλή εποχικότητα στις αφίξεις στους αερολιμένες της Περιφέρειας (5η υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας κατά την θερινή περίοδο)

• Έντονη εποχικότητα με υψηλή συγκέντρωση αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο

• Άνιση κατανομή των τουριστικών ροών παρά τον πλούτο των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της (υψηλή επισκεψιμότητα και φαινόμενα υπερτουρισμού στην Κέρκυρα και σε ορισμένες περιοχές της Ζακύνθου 
με την φέρουσα ικανότητα των νησιών να εξυπηρετεί οριακά τις ανάγκες των τουριστών σε κάποιες περιόδους)

• Τα ξενοδοχεία 3* στην Περιφέρεια παρουσιάζουν την υψηλότερη υποχώρηση στα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας το 2018 μεταξύ των Περιφερειών (μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης)

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5* και 4* στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας

• Οι πληρότητες στα Ιόνια Νησιά για τους μήνες Μάιο και Αύγουστο 2019 μειώθηκαν κατά 1,5% και 1,0%, σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2018, στα επίπεδα του 57% και 94%. 

• Η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 29,5% και 19% τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2018 στα (€43 και στα €95 αντίστοιχα)

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 ενίσχυση των πολυτροπικών μετακινήσεων με τη σύνδεση επιβατικών σταθμών με το οδικό δίκτυο (οδική σύνδεση Αργοστολίου – Αεροδρομίου- Πόρου και Λιμένα Ζακύνθου- αεροδρομίου), η επέκταση λιμενικών 
υποδομών (επέκταση λιμένος Ερεικούσσας, το λιμάνι Πισαετού Ιθάκης) και τα έργα κατασκευής/ βελτίωσης των οδικών αξόνων οδηγούν στην αύξηση της δυναμικότητας με την παράλληλη διευκόλυνση 
ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων για την ορθή διαχείριση μεγαλύτερου όγκου τουριστικών ροών

• Τα έργα επέκτασης/ αναβάθμισης των αερολιμένων της Περιφέρειας (Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου) τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και οδηγούν στην αύξηση της δυναμικότητας και της δυνατότητας 
εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού διεθνών αεροπορικών πτήσεων 

• Η ενεργός εμπλοκή της Fraport (και στους τρείς αερολιμένες της Περιφέρειας) για την προώθηση του προορισμού (destination promotion) και την ενεργό προσπάθεια προσέλκυσης πτήσεων, στην περίοδο 
ανάκαμψης του τουρισμού από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, αξιοποίηση της δυνατότητας βελτίωσης της συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους και της σχεδιαζόμενης λειτουργίας υδατοδρομίων και υδροπλάνων. Ιδιαίτερα το δίκτυο υδροπλάνων και ο καταλυτικός βαθμός βελτίωσης της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας που θα επιφέρει μπορεί 
να αναμορφώσει τις δυνατότητες του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στα Ιόνια Νησιά επιτρέποντας το island hopping και τον συνδυασμό εμπειριών από διαφορετικά νησιά σε μία επίσκεψη

• Υψηλές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση αυστηρής χωροθέτησης που δεν υπονομεύει τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού, ως μία 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των νησιών και μείωση της εξάρτησης από την διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα

• Δυνατότητες αξιοποίησης των αυξημένων βροχοπτώσεων και του πλεονασματικού υδρολογικού ισοζυγίου της Περιφέρειας παράλληλα με τα έργα αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος για την 
βελτίωση της κατάστασης της υδροδότησης και της αυξημένης ζήτησης ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο

• Βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας, της διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων του αστικού χώρου των νησιών (π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Λευκάδα), ενισχύοντας την εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης κατά 
την διάρκεια των διακοπών του και αυξάνοντας την ικανότητα διαχείρισης των συνεχώς αυξανόμενων τουριστικών ροών

• Τρείς χωροθετημένες μαρίνες που εφόσον αξιοποιηθούν/ τεθούν σε λειτουργία μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη ακμάζοντος Ναυτικού Τουρισμού (ιδιαίτερα στο τρίγωνο 
Λευκάδας/Μεγανησίου-Κεφαλονιάς-Ιθάκης) καθώς και βελτίωση υποδομών κρουαζιέρας που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω αυτές τις τουριστικές ροές αξιοποιώντας παράλληλα την σημαντική σταθερότητα 
που οι ροές αυτές εμφανίζουν ήδη. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση της TUI στην Κέρκυρα θα μπορούσε να την αναδείξει ως home port για τις κρουαζιέρες της εταιρείας στην Αδριατική

• Σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη των ώριμων τουριστικών αγορών της Ευρώπης (οι οποίες αποτελούν και της κυριότερες αγορές της Περιφέρειας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία) και 
σημαντικών, αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Κίνα, Ρωσία, Πολωνία, αγορές της Βόρειας Αμερικής). 

• Προβολή του οικογενειακού χαρακτήρα των νησιών αλλά και του κοσμοπολίτικου και εξωστρεφούς  χαρακτήρα που τους προσδίδει η δυνατότητα για ιστιοπλοϊκό τουρισμό και οι επιρροές από την Ενετοκρατία. 
• Οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές (5*) και παρεχόμενες υπηρεσίες για την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού υψηλότερης εισοδηματικής κλίμακας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου
• Δυνατότητες ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού συγκεκριμένου μεγέθους  (έως 600 συνέδρων) λόγω υφιστάμενων εγκαταστάσεων που προσφέρονται στην Κέρκυρα και την Κεφαλλονιά, αξιοποιώντας παράλληλα 

το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν όσον αφορά τα αξιοθέατα και φυσικό πλούτο που προσφέρουν και μεγέθους έως 1.000 συνέδρων όταν ξεκινήσει η λειτουργία του συνεδριακού κέντρου της Ιεράς 
Μητρόπολης Κέρκυρας

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά)  όπου η Περιφέρεια 
εμφανίζει πλούτο προσφερόμενων προϊόντων λόγω και του ιστορικού της παρελθόντος (Ενετοκρατία). Συγκεκριμένα τα νησιά του Ιονίου εμφανίζουν υψηλό γαστρονομικό ενδιαφέρον με κοινή «βάση» αλλά 
σημαντική διαφορετικότητα μεταξύ των διάφορων προορισμών (ξεχωριστά τοπικά προϊόντα στα νησιά της Περιφέρειας, σημαντικές διαφοροποιήσεις στην τοπική κουζίνα) με πλούτο παραγωγής διαφορετικών 
τοπικών προϊόντων και δυνατότητες συνδυασμού γαστρονομίας με το πλούσιο πολιτιστικό προϊόν 

• Υψηλή δυναμική και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης οινοτουρισμού ιδιαίτερα στην Κεφαλλονιά αλλά και στα υπόλοιπα νησιά λόγω των διαφορετικών ποικιλιών από νησί σε νησί. Επιπλέον, υπάρχουν περιθώρια 
και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών και οινικών διαδρομών συνδυάζοντας τα πολιτιστικά μνημεία με τους αμπελώνες και τα επισκέψιμα οινοποιεία

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Η προώθηση και ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω ενίσχυσης δικτύωσης μεταξύ τοπικών παραγωγών και ξενοδόχων, καλύτερης και αυστηρότερης εφαρμογής τοπικών σημάτων ποιότητας 
προσδίδοντάς τους πραγματική αξία, εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και θεματικών γαστρονομικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
εξέλιξη της τοπικής γαστρονομικής ιστορίας, στα τοπικά προϊόντα και αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομική ταυτότητα

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του πλούτου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που προσφέρει η Περιφέρεια (καταδύσεις σε συνδυασμό με την πλούσια υδρόβια ζωή, τα υποθαλάσσια σπήλαια και υφάλους, 
θαλάσσιες εκδρομές, windsurfing/kitesurfing κ.α.), καθώς και των προϊόντων Sun and Beach και Ναυτικού Τουρισμού, ιδίως  σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

• Αξιοποίηση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή τη δημιουργία ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού (όπως 
η περίπτωση της Κεφαλονιάς που επήλθε αύξηση στην επισκεψιμότητα της λόγω των γυρισμάτων της ταινίας «το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» με αύξηση κατά 14% των αφίξεων βάσει έρευνας του ΙΟΒΕ)

• 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 (ύπαρξη επιχειρήσεων που προσφέρουν 
σχετικές υπηρεσίες στην κατηγορία του Αγροτουρισμού και πλούτος σημαντικών φυσικών πόρων, οι οποίοι επιτρέπουν την ανάπτυξη προϊόντων Οικοτουρισμού, ανταγωνιστικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο)

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Ανάπτυξη και προώθηση θεματικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, ιστορικών διαδρομών καθώς και γαστρονομικών εμπειριών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ιστορική κληρονομιά των 

Επτανήσων έχει ζωντανό δεσμό με πολλές εκ των κύριων αγορών που προσελκύει, ενώ αναξιοποίητο παραμένει σημαντικό ιστορικό κεφάλαιο κορυφαίων προσωπικοτήτων, όπως π.χ. ο Καποδίστριας του οποίου η 
προσωπική πορεία αποτελεί από μόνη της μία θεματική διαδρομή που ενώνει τα Επτάνησα, με τον Ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο και σημαντικές χώρες/αγορές της Ευρώπης (Ρωσία, Αυστρία, Σλοβενία, Ελβετία), αλλά 
και της σύνδεσης που έχει η Ιθάκη με το παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας ηρωικό έπος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, την Οδύσσεια

• Η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. 
Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η Περιφέρεια διαθέτει υγειονομικές υποδομές και 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για την προσέλκυση του ιατρικού τουρισμού, ενώ η Κέρκυρα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την οργάνωση και λειτουργία μονάδων οργανωμένων υπηρεσιών υγείας σε 
ηλικιωμένους τουρίστες του εξωτερικού

• Αυξανόμενη ζήτηση των ταξιδιωτών για υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα μικρών 
επιχειρήσεων

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

εργασία (workation), συμβάλλοντας στην τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία
• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τη διαχείριση, προώθηση και προβολή του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος των Ιονίων Νήσων 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 κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό 

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

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Οι ολοένα και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, οι οποίες συνδέονται  με τις κύριες δραστηριότητες της οικονομία της (τουρισμός και  εμπόριο) και ως εκ τούτου παρουσιάζουν 
υψηλή εποχικότητα με αιχμή την τουριστική περίοδο και βρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση από την διασυνδεσιμότητα της Περιφέρειας με την Ηπειρωτική χώρα

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

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

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

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

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

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

• 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 κυρίως των ανεπτυγμένων τουριστικά Περιφερειών, όπως τα 
Ιόνια Νησιά, με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών στη Μεσόγειο όπως π.χ. Κροατία, Ισπανία που έχουν εστιάσει στην προσφορά μη παραδοσιακού, διαφοροποιημένου και εμπλουτισμένου τουριστικού 
προϊόντος Ήλιος & Θάλασσα και Ναυτικού Τουρισμού

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους και ανεπτυγμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (κυρίως Νότιο Αιγαίο και Κρήτη)

• Ενδοπεριφερειακός ανταγωνισμός μεταξύ των νησιών λόγω του κατακερματισμού της τουριστικής προσφοράς

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

• Κορεσμός και αδυναμία των υποδομών να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες ανάγκες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και υποβάθμιση της εμπειρίας του τουρίστα και των κατοίκων σε ορισμένες 
περιοχές

• Υποβάθμιση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας λόγω του υπερτουρισμού και ελλείψεων σε υποδομές, κυρίως στην Κέρκυρα

• 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

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας της Περιφέρειας με πιθανό σημαντικό 
αντίκτυπο και συνέπειες όπως για παράδειγμα:

− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων

− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

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

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

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

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

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

Threats – Απειλές

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